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RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA
V CONGRÉS DE LA INTERSINDICAL VALENCIANA

El Consell Confederal de la Intersindical Valenciana, 
reunit a Alzira en sessió ordinària, celebrada el 16 
d’abril de 2016, en compliment d’allò que estableix en 
els Estatuts
ACORDA
1.- Convocar el V Congrés de la Intersindical Valenciana. 
2.- Aprovar la proposta de Reglament que figura com 
Annex I d’aquesta Resolució i delegar en el Secretariat 

Confederal perquè concrete la proposta organitzativa 
que figura en l’Annex II, sense perjudici de la validesa 
dels acords que, al respecte, prenga aquest Consell 
Confederal.

Alzira, 16 d’abril de 2016     

REGLAMENT 
Reglament del V Congrés  de la Confederació Intersindical Valenciana 

Article 1.  El V Congrés es realitzarà el dia 18-19-20 de 
novembre de 2016 . El període de debat començarà des 
del mateix moment de la publicació de les ponències, i 
d’elles es donarà difusió al conjunt de l’afiliació.

Article 2. L’ordre del dia del V  Congrés serà el següent:
1. Aprovació del present Reglament.

  – Informe del secretariat
2. Elecció de la Mesa del Congrés.
3. Ponències:

  – Organització i Estatuts i Determinació d’Àmbits
  – Política Sindical
  – Finances
  – Resolucions
  – Elecció dels òrgans sindicals.

Article 3. El debat es realitzarà en cadascun dels sin-
dicats integrants de la Confederació d’acord amb allò 
estipulat als seus estatuts, fomentant la participació 
i assegurant la difusió de les ponències, documents 
i esmenes al conjunt de l’afiliació. Es realitzarà una 
ronda d’assemblees entre el 12 al 23 de setembre, 
la segona roda d’assemblees serà entre el 17 al 21 
d’octubre de 2016. Es publicaran totes les esmenes 
presentades fins al 30 d’octubre que seran distribuïdes 
a tota l’afiliació. 

Article 4. Totes les persones afiliades tenen dret a re-
unir-se autònomament per a l’elaboració d’esmenes o 
projectes de resolució.

Article 5. Tindran dret a vot, així com a ser electores i 
elegibles, totes les persones delegades al Congrés

Article 6. L’elecció de persones delegades correspon als 
sindicats de la Confederació així com establir els crite-
ris pera la seua elecció. La distribució dels  delegats o 
delegades electes que formaran part del Congrés, es 
farà de forma proporcional a l’afiliació aportada per ca-
dascuna de les organitzacions, amb la proporcionalitat 
d’una persona delegada per cada 150 persones afilia-
des. Es garantirà un mínim de tres persones de cada 
sindicat confederat, cinc de la Intersindical Jove i cinc 
del Sindicat de Persones Pensionistes i Jubilades. 
A més dels delegats i delegades electes, són delegats i 
delegades nats del Congrés els membres del Secreta-
riat

Cada sindicat elaborarà una acta de les seues reu-
nions amb indicació del nombre d’assistents, ponències 
i temes tractats, esmenes aprovades amb indicació del 
percentatge de vots, i persones delegades al Congrés.

Article 7. En el Congrés s’hi constituirà una Comissió de 
Credencials, integrada per cinc persones, la qual facili-
tarà, prèvia comprovació de la seua inclusió en el llistat 
de persones delegades, l’acreditació corresponent.

Article 8. El V Congrés funcionarà en plenari. Les deci-
sions es prendran per majoria absoluta dels membres 
de ple dret acreditats en el Congrés, en primera votació. 
Si no s’obté la majoria requerida en la primera vota-
ció s’obrirà un segon torn de debat al final del qual es 
procedirà a una nova votació amb la mateixa majoria 
requerida, a excepció dels supòsits establerts a l’article 
18 dels Estatuts que requeriran majoria de dos terços 
dels membres acreditats.
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Article 9. El Ple del Congrés quedarà constituït, en 
primera convocatòria, amb la presència de les dues 
terceres parts de les persones membres de ple dret, 
i en segona convocatòria, mitja hora més tard, amb la 
presència de la meitat més una d’elles. A proposta de la 
Mesa, el Ple fixarà l’hora d’acabament del Congrés.

Article 10. La ponència podrà assumir les esmenes que 
considere, les quals, si cap persona es pronúncia en 
contra, quedarien incorporades a la ponència. Aquelles 
esmenes que no foren assumides per la ponència seran 
debatudes i votades pel Ple. També seran debatudes i 
votades pel Ple, aquelles parts de la ponència original 
que assumisca una o més d’una persona del Ple, una 
vegada que la ponència haja acceptat esmenes que la 
modifiquen. Acabada la votació de les esmenes, se sot-
metrà a votació global el document resultant.

Article 11. Els documents congressuals que impliquen 
definició sobre línia d’acció sindical hauran de presen-
tar-se fins el 25 de setembre, per poder-les debatre a la 
segona roda d’assemblees, amb prèvia aprovació de la 
inclusió pel Secretariat Confederal.

Les propostes de resolució que no impliquen definició 
sobre línia d’acció sindical podran presentar-se fins a 
les 12 h del dia anterior a la cloenda del Congrés.

Article 12. La Comissió Organitzadora del Congrés, 
tindrà les següents funcions:

  – Procedir a l’obertura del Congrés.
  – Presentar aquest Reglament el Ple del Congrés i 

sotmetre’l a votació global.
  – Fer una proposta de Mesa del Congrés i procedir amb 

el mecanisme d’elecció.

Article 13. La Mesa del Congrés té com a funció dirigir 
tots els debats, sotmetre a votació els temes a decidir i 
moderar el seu desenvolupament. Representa a la Con-
federació Intersindical Valenciana durant el Congrés i 
podrà ser revocada a proposta d’un terç de les persones 
congressistes, si així ho decidira el Ple. La Mesa farà 
una proposta de distribució dels treballs i d’horaris.
Estarà composada per 5 persones, de les quals una 
exercirà la Presidència, una altra la Secretaria i les 
altres actuaran com a vocals. La Mesa haurà d’estar 
composada per persones de diferents sindicats.

ORGANITZACIÓ

Correspon al Secretariat de la Intersindical Valenciana:

1. Fer una proposta de ponències i resolucions i 
encomanar la seua elaboració als sindicats, entre les 
que figuraran: informe del Secretariat; Ponències i 
resolucions.
2.  Proposar la composició de: Comissió de 
Credencials, Comissió de Resolucions, Comissió de 
Candidatures i Mesa del Congrés.
3.  Resoldre quantes incidències puguen produir-se 
durant el procés congressual.

Correspon al V Congrés:
Establir la composició i elegir als membres del Secreta-
riat Confederal, de la Comissió de Garanties i Conflictes 
i de la Comissió de Control Administratiu, presentar re-
solucions que no impliquen definició sobre línia d’acció 
sindical i atorgar els poders de representació

País Valencià, 2016
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CARTA FINANCERA DE LA INTERSINDICAL 
VALENCIANA
V Congrés Intersindical Valenciana

Objectius de la carta econòmica 

a)  Mantenir l’estructura organitzativa de la Intersin-
dical Valenciana i garantir el funcionament dels  seus 
òrgans. 
b)  Consolidar i expandir el nostre model sindical en  
aquells àmbits on estatutàriament es decidisca. 
c)  Desenvolupar activitats d’acord amb el caràcter  
sociopolític de la Intersindical Valenciana. 
d)  Garantir la solidaritat entre els diferents sindicats 
confederats que pal·lie els possibles desequilibris en 
l’acció sindical. 
e)  Formar part de la Confederació Intersindical.

Criteris generals d’organització  econòmica 

a) La Intersindical Valenciana, en compliment de la  
legislació vigent, tindrà un pla de comptes adaptat al  
Pla Comptable aplicable a les entitats sense ànim  de 
lucre (Real Decret 1491/2011, de 24 de octubre, pel 
qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla General 
de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el 
model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucra-
tius). En els llibres comptables oficials  i, si s’escau, au-
xiliars es registraran els ingressos i  les despeses, així 
com l’estat patrimonial de la Intersindical Valenciana. 
b) La gestió econòmica de la Intersindical Valenciana 
correspon al Secretariat Confederal, que  podrà delegar 
les seues funcions en un equip de  treball format per, 
almenys, tres membres del Secretariat Confederal, on 
un dels seus membres serà el responsable de finances. 
c) El Secretariat Confederal presentarà per a la  seua 
aprovació pel Consell Confederal el balanç de l’exercici 
tancat (situació, sumes i saldos i ingressos  i despeses) 
i la seua memòria explicativa, amb el  detall suficient 
per a justificar les propostes contingudes en la proposta 
de pressupost presentada al  Consell per a l’exercici 
corrent. 
d) El pressupost anual, inclosa l’actualització de les  
quotes d’afiliació, serà igualment aprovat pel Consell 
Confederal a proposta del Secretariat Confederal. Així 
mateix, les seues possibles modificacions  haurien de 
ser aprovades pel Consell Confederal a  proposta del 
Secretariat Confederal. 
e) El pressupost ha de recollir el superàvit de l’any 
anterior, si n’hi hagués, que passarà a formar part  d’un 
fons de reserva per a fer front a situacions de  manca 
de liquiditat i despeses extraordinàries i no  pressupos-
tades. 
f) Ordinàriament, el pressupost contemplarà una  dota-
ció a un fons d’eleccions, amb destinació finalista. 
g) g)La dotació d’ambdós fons, de reserva i d’eleccions, 
figuraran dintre del pressupost.  

h) El pressupost proveirà les quantitats necessàries  
per a saldar deutes o fer front a l’eventual dèficit  gene-
rat en exercicis anteriors. 
i) La Intersindical Valenciana tindrà els comptes  ban-
caris operatius en bancs ètics que estime oportú. Així 
mateix, podrà realitzar les activitats econòmiques que  
considere, si les mateixes són aprovades pel Consell 
Confederal o, si s’escau, pel Secretariat Confederal, 
quan no supose increment de despesa o  variació 
patrimonial, i sempre amb un informe previ  del/de la 
responsable d’economia.

Dels ingressos i la seua distribució 

La Intersindical Valenciana comptarà amb els següents 
ingressos: 
1.  Les quotes d’afiliació dels sindicats que pertanyen a 
la Intersindical Valenciana, que podran i haurien de ser 
actualitzades i aprovades amb cada  pressupost anual i 
ingressades en els comptes de la  Intersindical al llarg 
del segon mes del semestre  corresponent. 
2. Les quotes que es fixen en cada cas per als sindicats 
que tinguen establerta carta de relacions. 
3. Les subvencions públiques concedides a la 
Intersindical per a finançar la seua acció sindical, la 
seua presència institucional o activitats concretes  
en àmbits territorials superiors al de cadascun dels  
sindicats confederats. 
4. Les subvencions de la Conselleria de Treball 
concedides per suma de representativitat de cadascun  
dels sindicats membres. Aquestes es podran repartir, 
de manera parcial o total, per acord del Consell 
d’lntersindical. Si no hi ha una petició prèvia i raonada 
de l o la responsable de finances d’Intersindical, es farà  
proporcionalment a la representativitat obtinguda  per 
cadascun d’ells. 
5. Els romanents de les activitats de formació i similars 
que organitze lntersindical Valenciana, si els  hagués. 
6. Les possibles donacions, que seran gestionades  
pel Secretariat Confederal, una vegada hagen estat  
acceptades pel Consell Confederal, excepte aquelles 
que es produïsquen a benefici d’inventari, en el  qual 
cas podran ser acceptades directament pel secretariat. 
7. Els ingressos que es deriven dels serveis prestats  
per la Intersindical Valenciana, o bé per la venda 
de  diferents productes dissenyats per a finançar 
campanyes, tant d’acció sindical com electorals. 
8. Les rendes, interessos o beneficis de capital 
provinents de les activitats econòmiques que, d’acord 
amb la legislació vigent, puga realitzar la Intersindical 
com organització sindical. 
9. Els ingressos o compensacions de despeses 
provinents de l’activitat del Secretariat Confederal o 
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de  les persones que actuen en representació de la 
Intersindical Valenciana.

Quota Intersindical 

a) El Secretariat proposarà anualment al Conse-
ll  Confederal les quotes necessàries per a cobrir les  
despeses previstes en el pressupost corresponent i,  
si s’escau, compensar el possible dèficit de l’exercici 
anterior, que no podrà ser cobert a càrrec de  fons de 
reserva específics per a altres despeses. 
b) La quota es revisarà i actualitzarà amb caràcter 
anual, amb el ferm objectiu d’incrementar a  poc a poc 
el pes percentual de les quotes per afiliació en el total 
dels ingressos intersindicals ordinaris.
c) L’ingrés de la quota es realitzarà en sengles paga-
ments semestrals, dintre del segon mes del semestre, 
a fi d’evitar despeses de gestió  innecessàries i garantir 
la necessària liquiditat financera intersindical. 
d) En aquells casos que algun dels sindicats inter-
sindicals no pogués, conjunturalment, fer front amb  
puntualitat a les seues obligacions de pagament  amb 
la Intersindical, haurà de comunicar-ho per escrit als 
òrgans de la mateixa per a consensuar i  temporalitzar 
els mecanismes de liquidació d’aquest deute. 
e) L’incompliment continuat de les obligacions en la  
cotització de les quotes, generarà limitacions en el  ple 
dret de participació en els òrgans i les activitats  inter-
sindicals que es determinaran en els corresponents 
reglaments orgànics.
f) El Consell Confederal podrà aprovar quotes extraor-
dinàries quan es justifiquen per urgències d’equipa-
ment o de satisfacció de despeses extraordi nàries, 
quedant expressament excloses les raons  derivades de 
la gestió de les despeses ordinàries. 
g) Per a aquells sindicats que sol·liciten integrar-se  en 
les estructures de la Intersindical Valenciana, s’arbitra-
ran mecanismes de caràcter transitori que  afavoris-
quen el compliment de les seues obligacions respecte a 
l’ingrés de la quota intersindical. 
h) La quota que aportaran els sindicats a la Intersin-
dical serà d’un euro i setanta-cinc cèntims per mes i 
afiliat/a, i podrà ser revisada cada any en la primera 
reunió del Consell Confederal. 

De les despeses i la seua assignació 

Llevat que el Consell Confederal faça alguna modifica-
ció, les despeses que s’han d’atendre des del 
pressupost seran, com a mínim, les següents: 
1. Les despeses corrents de manteniment, 
funcionament i infraestructures de la seu intersindical. 
2. Les despeses d’organització i infraestructura de  les 
activitats intersindicals. 
3. Les quantitats que s’establisquen per a 
desplaçaments, menjars i pernoctes ocasionades per 
les  reunions dels òrgans intersindicals a les persones  
que en siguen membres. 
4. Els desplaçaments, menjars i pernoctes en ocasió 
d’acudir a reunions o activitats en representació de la 
Intersindical. 

5. Els desplaçaments, menjars i pernoctes per a 
assistir a reunions o activitats no orgàniques, sempre  
que siguen expressament aprovades pel Secretariat  
Confederal, el Consell Confederal o el Congrés de la  
Intersindical Valenciana. 
6. L’assessoria jurídica i la despesa derivades dels  
recursos i apel·lacions als tribunals de justícia que  el 
Secretariat Confederal considere necessari interposar 
o efectuar. 
7. Les campanyes intersindicals i activitats 
sociopolítiques realitzades per la Intersindical 
Valenciana o  en les quals decidisca col·laborar, en la 
seua totalitat o en el percentatge que determinen els 
seus òrgans. 
8. Les relacions internacionals amb altres 
organitzacions sindicals, tant pel que fa a quotes com 
a participació en reunions o activitats, conjuntes o  
bilaterals. 
9. Les ajudes als sindicats que formen part de la 
Intersindical per a la seua consolidació i extensió, així  
com la reversió total o parcial per acord del Consell  
Confederal als sindicats de les subvencions obtingudes 
per la seua representativitat.
10. Les compensacions que s’establisquen per a fer  
front a les situacions derivades d’accidents que es  
produisquen en desplaçaments per a assistir a reunions 
confederals o en representació de la Intersindical 
Valenciana. 
11. Les inversions o despeses ordinàries o 
extraordinàries aprovades pel Consell Confederal a 
proposta del Secretariat Confederal. 
12. El 0,7% del total dels ingressos, destinat a 
projectes de solidaritat. Els sindicats integrants de 
la Intersindical  Valenciana podran acumular els 
fons de solidaritat  previstos als seus pressupostos 
al de la Intersindical Valenciana, per ser destinats a 
activitats de  sensibilització i cooperació internacional 
gestionades pel Secretariat Confederal a través de la 
Intersindical Solidària.
13. El fons de reserva, que es nodrirà del possible  
superàvit que origine cada exercici. Aquest fons 
estarà dedicat prioritàriament a garantir la solvència  
econòmica de la Intersindical Valenciana en situacions 
extremes, o a l’adquisició de patrimoni. 
14. El fons d’eleccions, que tindrà una planificació  
quatrienal. 

Criteris econòmics de despesa 

1. Despeses de secretariats, consells i reunions 
d’àrees, sectorials i intersectorials: es revisaran i 
establiran anualment les dietes de quilometratge,  
allotjament i manutenció. 
2. Igualment es revisaran anualment les dietes, 
indemnitzacions i recursos materials que seran a 
disposició de qui realitze tasques intersindicals o  
assistisca a reunions i activitats en representació de  
la Intersindical Valenciana. Per la seua especificitat,  
les despeses i indemnitzacions generades per la 
comissió coordinadora seran revisats i, quan s’escaiga, 
actualitzats també anualment. 
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3. En tots els casos caldrà emplenar els quadres  
resum corresponents i lliurar-se les factures i 
justificants de despesa pels conceptes finançats. 
4. En els viatges a l’estranger es pagaran les despeses 
reals, tant de desplaçament com de manutenció  i 
allotjament, sempre prèvia presentació de pressupost 
i posterior factura de cada viatge al Secretariat  
Confederal. 
5. Les despeses per campanyes i edició de materials 
han d’expressar, prèviament a la seua aprovació pel 
Secretariat Confederal, un pressupost de costos, de 
manera que puga determinar-se l’assumpció en la 
seua totalitat o de forma parcial de la  despesa per 
les finances intersindicals. La persona  responsable 
de la gestió econòmica de la Intersindical comunicarà 
a les persones responsables de les  economies dels 
sindicats de la Intersindical els  compromisos que, 
per campanyes i publicacions,  hagen d’assumir en 
funció dels acords adoptats  pels òrgans intersindicals 
competents. 
6. Totes les activitats ressenyades en els subepígrafs 
anteriors han d’estar contemplades necessàriament 
en les línies confederals que planifiquen  l’acció 
sindical anual i que són aprovades pel primer  Consell 
Confederal de l’any, a proposta del Secretariat 
Confederal i dels responsables de cada àrea,  Així, 
doncs, han de detallar- se totes les despeses  
(viatges, reunions, relacions internacionals, jornades, 
campanyes, materials ... ) i els ingressos (quotes, 
subvencions ... ) previstos, tant els de caràcter  general 
com els corresponents a les activitats específiques 
de cada àrea. Tota activitat o iniciativa que  no estiga 
planificada i, per tant,  pressupostada prèviament, serà 
considerada extraordinària i caldrà plantejar-se els 
mecanismes  de finançament i execució en cada cas. 
Si en una  àrea es proposen canvis en la distribució 
de les  seves partides de despesa, aquestes podran 
ser  modificades, prèvia comunicació al Secretariat  
Confederal i amb el seu vist-i-plau, sempre que això  
no supose un augment en el total anual assignat a  les 
despeses especifiques d’aquesta àrea. 

Solidaritat entre sindicats 

a) Atesa la situació diversa i heterogènia en la implan-
tació del nostre model sindical, el pressupost  con-
templarà un partida destinada a la concessió d’ajudes 
econòmiques de caràcter anual a aquells  sindicats que 
ho sol·liciten, tant per a l’extensió com  per a la consoli-
dació de l’acció sindical. 
b) Els sindicats que sol·liciten ajuda per al seu funcio-
nament hauran de presentar davant el primer  Con-
sell Confederal de l’any una sol·licitud fonamentada, 
acompanyada del projecte de pressupostos anual i 
balanç econòmic de l’any anterior de la  seua gestió 
econòmica. 
c) Els sindicats receptors es comprometen a dismi-
nuir progressivament la quantia de la seua petició,  de 
manera que no esdevinga un subsidi permanent.  Per 
això podran sol·licitar l’assessoria de l’àrea de  finances 
intersindical amb la finalitat d’arbitrar  plans conjunts 

amb aquesta finalitat, a la recerca de  la necessària 
solidesa financera. 
d) Per ser efectiva, l’ajuda concedida haurà de ser  lliu-
rada al sindicat receptor el més aviat possible i,  si pot 
ser, d’una sola vegada. 
e) La concessió d’aquesta ajuda econòmica podrà  
anar acompanyada en cada cas, si ho estima el Con-
sell Confederal, de l’exempció total o parcial en de-
terminades despeses relatives a l’edició i remissió de 
materials intersindicals o, fins i tot, de l’abonament 
íntegre de les despeses de desplaçament i  pernocta 
per reunions i activitats de la Intersindical.  En cap cas 
aquesta exempció exonerarà del pagament de la quota 
per afiliació. 

Relació econòmica amb  la Confederació Intersindical 

La relació econòmica amb la Confederació Intersindical 
s’establirà en la Carta Financera que aprovarà, en el 
seu cas, el Congrés de la Confederació Intersindical.

Disposició transitòria 

Els criteris que marca la present carta econòmica  se-
ran d’aplicació des de l’1 de gener de 2017.
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ESTATUTS
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

CAPÍTOL I

DENOMINACIÓ, COMPOSICIÓ, ÀMBIT 
I DOMICILI SOCIAL

Article 1. DENOMINACIÓ
A l’empara de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, 
de Llibertat Sindical, es constitueix la Confederació 
Sindical de Treballadors i Treballadores, denominada 
INTERSINDICAL VALENCIANA, les sigles de la qual són 
IV, formada per Sindicats, Federacions de Sindicats i 
Confederacions sindicals.

Article 2. COMPOSICIÓ
2.1. Són membres de la Confederació Intersindical 
Valenciana:

  – Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensen-
yament del País Valencià – Intersindical Valenciana 
(STEPV),

  – SIMAP – Intersindical Salut.
  – Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Adminis-

tracions i Serveis Públics – Intersindical Valenciana (STAS),
  – Sindicat de Treballadores i Treballadors de la Indús-

tria, Comerç i Serveis – Intersindical Valenciana (STICS),
  – Sindicat de Treballadores i Treballadors del Metall – 

Intersindical Valenciana (STM)
  – Sindicat Ferroviari del País Valencià – Intersindical 

Valenciana (SF).
  – Col·lectiu Autònom de Treballadors (CAT).
  –
  – Sindicat de Treballadors per la Unitat de Classe 

(TUC).
  – Organització Sindical Unitària de Treballadors (OSUT).

2.2. Podran ser membres de la Confederació INTER-
SINDICAL VALENCIANA els sindicats, federacions i 
confederacions que sol·liciten formar part d’ella, es 
comprometen a complir els Estatuts, la línia sindical 
establida pels congressos confederals, i les condicions 
o modalitats d’adhesió que s’establisquen.

Únicament podrà existir un sindicat, federació o confe-
deració adherit per cada sector laboral, àmbit funcional 
específic o territori, segons s’acorde en el Protocol de 
Determinació d’Àmbits.

Article 3. ÀMBIT FUNCIONAL
3.1. La confederació INTERSINDICAL VALENCIANA 
comprèn a totes les treballadores i treballadors, actius 
o no, de qualsevol sector del món laboral, àmbit funcio-
nal o règim jurídic.

ESTATUTS CONFEDE-
RACIÓ INTERSINDI-
CAL VALENCIANA

CAPÍTOL I

DENOMINACIÓ, COMPOSICIÓ, ÀMBIT 
I DOMICILI SOCIAL

Article 1. DENOMINACIÓ
A l’empara de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, 
de Llibertat Sindical, es constitueix la Confederació 
Sindical de Treballadors i Treballadores, denominada 
INTERSINDICAL VALENCIANA, les sigles de la qual són 
IV, formada per Sindicats, Federacions de Sindicats i 
Confederacions sindicals.

Article 2. COMPOSICIÓ
2.1. Són membres de la Confederació Intersindical 
Valenciana:

  – Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensen-
yament del País Valencià – Intersindical Valenciana 
(STEPV),

  – Salut- Intersindical
  – Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Adminis-

tracions i Serveis Públics – Intersindical Valenciana (STAS),
  – Sindicat de Treballadores i Treballadors de la Indús-

tria, Comerç i Serveis – Intersindical Valenciana (STICS),
  – Sindicat de Treballadores i Treballadors del Metall – 

Intersindical Valenciana (STM)
  – Sindicat Ferroviari del País Valencià – Intersindical 

Valenciana (SF).
  – Col·lectiu Autònom de Treballadors (CAT).
  – Interins de la Generalitat Valenciana (IGEVA).
  – Sindicat de Treballadors per la Unitat de Classe 

(TUC).
  – Organització Sindical Unitària de Treballadors (OSUT).

2.2. Podran ser membres de la Confederació INTER-
SINDICAL VALENCIANA els sindicats, federacions i 
confederacions que sol·liciten formar part d’ella, es 
comprometen a complir els Estatuts, la línia sindical 
establida pels congressos confederals, i les condicions 
o modalitats d’adhesió que s’establisquen.

Únicament podrà existir un sindicat, federació o confe-
deració membre per cada sector laboral, àmbit funcio-
nal específic o territori, segons s’acorde en el Protocol 
de Determinació d’Àmbits.

Article 3. ÀMBIT FUNCIONAL
3.1. La confederació INTERSINDICAL VALENCIANA 
comprèn a totes les treballadores i treballadors, actius 
o no, de qualsevol sector del món laboral, àmbit funcio-
nal o règim jurídic.
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3.2. En el moment fundacional, els àmbits funcionals 
dels membres de la Confederació Intersindical Valen-
ciana són els que corresponen a la representació que 
posseeixen a través dels seus propis delegats i delega-
des i Seccions Sindicals. Per decisió del Congrés o del 
Consell Confederal es podran atribuir nous àmbits o 
redistribuir els existents en el moment fundacional, als 
diferents components de la Confederació.
3.3. Pertanyen de ple dret a la confederació INTER-
SINDICAL VALENCIANA totes les treballadores i tre-
balladors afiliats i afiliades a la mateixa a través dels 
Sindicats, Federacions o Confederacions que la com-
ponen. En tot cas tindran acollida en la confederació 
INTERSINDICAL VALENCIANA tots aquells col·lectiusde 
treballadores i treballadors integrats en aqueixes ma-
teixes organitzacions sindicals.
3.4. Així mateix podrà acceptar l’adhesió de col·lectius 
de persones en atur o futures treballadores i treba-
lladors i podrà acordar qualsevol tipus de vinculació, 
adhesió o integració d’altres col·lectius, segons la 
modalitat que s’establisca.

Article 4
La Confederació Intersindical Valenciana és membre 
de la Confederació Intersindical, participa en els seus 
òrgans, accepta els seus estatuts i té plena autonomia 
en l’aplicació de la línia sindical aprovada en la Confe-
deració Intersindical. Al mateix temps, com organització 
sobirana, té plena autonomia per a l’elaboració de la 
seua pròpia línia i tàctica sindical, determinar la seua 
estructura organitzativa i la seua política d’aliances.

Article 5. ÀMBIT TERRITORIAL
L’àmbit territorial d’actuació és el País Valencià, la 
denominació de la qual en l’Estatut d’Autonomia és Co-
munitat Valenciana. Així mateix podrà realitzar la seua 
activitat en altres àmbits, quan els interessos de les 
treballadores i treballadors ho demanden i els òrgans 
de l’organització així ho decidisquen.

Article 6
La INTERSINDICAL VALENCIANA es constitueix per 
temps indefinit.

Article 7. DOMICILI SOCIAL
La INTERSINDICAL VALENCIANA estableix la seua 
Seu Social en el carrer Juan de Mena, 18 baixos, C.P. 
46008-València.

Article 8. LOGOTIP.
El logotip de la Intersindical Valenciana és:

No obstant, açò es podrà adaptar per als diferents usos 
comunicatius.

3.2. En el moment fundacional, els àmbits funcionals 
dels membres de la Confederació Intersindical Valen-
ciana són els que corresponen a la representació que 
posseeixen a través dels seus propis delegats i delega-
des i Seccions Sindicals. Per decisió del Congrés o del 
Consell Confederal es podran atribuir nous àmbits o 
redistribuir els existents en el moment fundacional, als 
diferents components de la Confederació.
3.3. Pertanyen de ple dret a la confederació INTERSIN-
DICAL VALENCIANA totes les treballadores i treba-
lladors afiliats i afiliades a la mateixa a través dels 
Sindicats, Federacions o Confederacions que la com-
ponen. En tot cas tindran acollida en la confederació 
INTERSINDICAL VALENCIANA tots aquells col·lectiusde 
treballadores i treballadors integrats en aqueixes ma-
teixes organitzacions sindicals.
3.4. Així mateix podrà acceptar l’adhesió de col·lectius 
de persones en atur o futures treballadores i treba-
lladors i podrà acordar qualsevol tipus de vinculació, 
adhesió o integració d’altres col·lectius, segons la 
modalitat que s’establisca.

Article 4
La Confederació Intersindical Valenciana és membre 
de la Confederació Intersindical, participa en els seus 
òrgans de direcció, accepta els seus estatuts i té plena 
autonomia en l’aplicació de la línia sindical aprovada 
en la Confederació Intersindical. Al mateix temps, com 
organització sobirana, té plena autonomia per a l’ela-
boració de la seua pròpia línia i tàctica sindical, deter-
minar la seua estructura organitzativa i la seua política 
d’aliances.

Article 5. ÀMBIT TERRITORIAL
L’àmbit territorial d’actuació és el País Valencià, la 
denominació de la qual en l’Estatut d’Autonomia és 
Comunitat Valenciana. Així mateix podrà realitzar la 
seua activitat en altres àmbits, quan els interessos de 
les treballadores i treballadors ho demanden i els seus 
òrgans de direcció de l’organització així ho decidisquen.

Article 6
La INTERSINDICAL VALENCIANA es constitueix per 
temps indefinit.

Article 7. DOMICILI SOCIAL
La INTERSINDICAL VALENCIANA estableix la seua 
Seu Social en el carrer Juan de Mena, 18 baixos, C.P. 
46008-València.

Article 8. LOGOTIP.
El logotip de la Intersindical Valenciana és:

No obstant, açò es podrà adaptar per als diferents usos 
comunicatius.
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CAPÍTOL II

PRINCIPIS I FINS

Article 9. PRINCIPIS.
1. UNITÀRIA: Practica la unitat de les treballadores i 
treballadors en el marc d’un sindicalisme democràtic 
i assembleari. Conscient del paper preferent de les 
pròpies treballadores i treballadors en la construcció 
de la unitat, fomenta la representació unitària i 
directa dels treballadors sorgida de les assemblees i 
centres de treball. Atén preferentment i continuada a 
l’assoliment d’acords i formes d’unitat d’acció amb la 
resta dels sindicats de classe que permeten avançar 
en la superació de les divergències existents entre les 
organitzacions progressistes.
2. DE CLASSE. Està constituïda per organitzacions 
de treballadores i treballadors que defensen les 
reivindicacions de la classe obrera i especialment els 
sectors més desfavorits de la societat: dones, joves, 
col·lectiu LGTB, persones desocupades, migrants, 
pensionistes i persones amb diversitats funcionals, 
sensorials o mentals.
3. NACIONAL. Lluita i defensa els interessos del 
poble valencià en el seu conjunt, el ple exercici 
de l’autogovern, potencia la realitat comarcal i, 
conseqüentment amb tot això, proclama el dret a la 
seua autodeterminació i el seu dret a decidir.
4. SOCIOPOLÍTICA: Reivindica la millora de les 
condicions laborals i professionals de les treballadores i 
treballadors, assumeix la defensa de totes les qüestions 
polítiques i socials que els afecten, en la perspectiva 
de supressió de tota explotació o discriminació. 
Col·labora amb les altres organitzacions sindicals, 
socials i polítiques del món que tenen com objectius la 
superació de la societat de classes i la implantació de 
la pau universal fundada en la justícia, la igualtat i la 
solidaritat.
5. AUTÒNOMA: Pren les seues decisions segons la 
seua pròpia dinàmica interna, amb entitat i autonomia 
pròpia. És independent de la patronal, de l’aparell 
de l’Estat i de tota confessió religiosa, i no està 
subordinada a organització o partit polític algun ni 
a qualsevol altre grup de pressió, siga econòmic, 
religiós o ideològic. I tot això per a garantir un autèntic 
pluralisme intern, perquè només des d’una veritable 
autonomia pot respondre’s a les aspiracions de les 
treballadores i treballadors.
6. DEMOCRÀTICA: Es regeix pels més amplis principis 
de democràcia sindical, aplicant-se en la vida interna 
dels òrgans confederals i en els sindicats, federacions 
i confederacions que la integren les següents normes 
fonamentals:

a) Tota persona afiliada podrà participar, en igualtat 
de drets amb els altres membres, personalment o 
per mitjà de representants, en l’establiment de la 
línia sindical, en l’adopció de polítiques sindicals 
específiques concretes, en l’elecció dels diversos 
òrgans sindicals.

CAPÍTOL II

PRINCIPIS I FINS

Article 9. PRINCIPIS.
1. UNITÀRIA: Practica la unitat de les treballadores i 
treballadors en el marc d’un sindicalisme democràtic 
i assembleari. Conscient del paper preferent de les 
pròpies treballadores i treballadors en la construcció 
de la unitat, fomenta la representació unitària i 
directa dels treballadors sorgida de les assemblees i 
centres de treball. Atén preferentment i continuada a 
l’assoliment d’acords i formes d’unitat d’acció amb la 
resta dels sindicats de classe que permeten avançar 
en la superació de les divergències existents entre les 
organitzacions progressistes.
2. DE CLASSE. Està constituïda per organitzacions 
de treballadores i treballadors que defensen les 
reivindicacions de la classe obrera i especialment els 
sectors més desfavorits de la societat: dones, joves, 
col·lectiu LGTB, persones desocupades, migrants, 
pensionistes i persones amb diversitats funcionals, 
sensorials o mentals.
3. NACIONAL. Lluita i defensa els interessos del 
poble valencià en el seu conjunt, el ple exercici 
de l’autogovern, potencia la realitat comarcal i, 
conseqüentment amb tot això, proclama el dret a la 
seua autodeterminació i el seu dret a decidir.
4. SOCIOPOLÍTICA: Reivindica la millora de les 
condicions laborals i professionals de les treballadores i 
treballadors, assumeix la defensa de totes les qüestions 
polítiques i socials que els afecten, en la perspectiva 
de supressió de tota explotació o discriminació. 
Col·labora amb les altres organitzacions sindicals, 
socials i polítiques del món que tenen com objectius la 
superació de la societat de classes i la implantació de 
la pau universal fundada en la justícia, la igualtat i la 
solidaritat.
5. AUTÒNOMA: Pren les seues decisions segons la 
seua pròpia dinàmica interna, amb entitat i autonomia 
pròpia. És independent de la patronal, de l’aparell 
de l’Estat i de tota confessió religiosa, i no està 
subordinada a organització o partit polític algun ni 
a qualsevol altre grup de pressió, siga econòmic, 
religiós o ideològic. I tot això per a garantir un autèntic 
pluralisme intern, perquè només des d’una veritable 
autonomia pot respondre’s a les aspiracions de les 
treballadores i treballadors.
6. DEMOCRÀTICA: Es regeix pels més amplis principis 
de democràcia sindical, aplicant-se en la vida interna 
dels òrgans confederals i en els sindicats, federacions 
i confederacions que la integren les següents normes 
fonamentals:

a) Tota persona afiliada podrà participar, en igualtat 
de drets amb els altres membres, personalment o 
per mitjà de representants, en l’establiment de la 
línia sindical, en l’adopció de polítiques sindicals 
específiques concretes, en l’elecció dels diversos 
òrgans sindicals.
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b) En totes les organitzacions i en tots els seus 
òrgans confederals està garantida als seus compo-
nents la plena llibertat d’expressió sobre els temes 
a debat, la manifestació pública dels seus eventuals 
desacords i el respecte de les posicions particulars o 
col·lectives.
c) Garantirà la representació de les minories mit-
jançant els corresponents mecanismes d’elecció. 
d) Les decisions dels òrgans confederals san adop-
tades per la majoria requerida en cada cas pels 
estatuts. Les posicions col·lectives minoritàries no 
podran presentar-se com oficials de la Intersindical 
Valenciana.

7. ASSEMBLEÀRIA: Es regeix per un model 
assembleari per a la presa de decisions. Considera les 
assemblees generals de treballadores i treballadors 
el mètode genuí de participació, consulta i decisió 
a utilitzar pels sindicats per a contrastar la seua 
acció sindical amb les treballadores i treballadors. 
Intersindical Valenciana i les organitzacions que en 
formen part impulsaran assemblees generals de 
treballadores i treballadors com mitjà de reforçar 
la unitat i la participació. En tots els processos de 
mobilització i davant negociacions fonamentals 
convocaran assemblees obertes al conjunt de 
treballadores i treballadors. Cada assemblea, en el seu 
àmbit, tindrà caràcter decisori. Correspon als sindicats 
assumir les decisions majoritàries de les assemblees, 
excepte aquelles que contradiguen els seus propis 
Estatuts.
8. REIVINDICATIVA: Defensa les reivindicacions de 
les treballadores i treballadors i de les persones 
desocupades, jubilades i pensionistes i la millora de 
les seues condicions de vida i de treball mitjançant 
la negociació, la mobilització i especialment amb 
l’exercici del dret a la vaga. Aquestes reivindicacions 
es plantejaran considerant la funció social dels serveis 
públics i el paper del món laboral 
9. CONFEDERAL: Garanteix la sobirania de cadascuna 
de les seues organitzacions membres, atenent a les 
seues característiques, el que constitueix una dels 
senyals d’identitat del seu model sindical. Així mateix, 
els diversos òrgans tindran autonomia administrativa 
i de gestió, dins de les limitacions establides pels 
Estatuts.
10. INTERNACIONALISTA I SOLIDÀRIA: Intersindical 
Valenciana entén l’internacionalisme com una 
pràctica de solidaritat activa. Per açò dòna suport 
a tots els pobles que lluiten pel seu alliberament 
nacional i social; a la lluita pels drets humans, 
socials i econòmics; a la denúncia de les polítiques 
globalitzadores que empobreixen els països; a la lluita 
de les persones migrants i a l’establiment de xarxes 
i plataformes que treballen per coordinar i enfortir la 
lluita de la classe treballadora per la seua emancipació. 
Per això, treballa per la unitat de les organitzacions 
sindicals en la lluita comuna contra l’explotació i 
l’opressió.
11. PLURAL I PROGRESSISTA: Accepta al seu si la 
pluralitat ideològica de quantes corrents democràtics 
puguen donar-se i té un compromís amb les 

b) En totes les organitzacions i en tots els seus 
òrgans confederals està garantida als seus compo-
nents la plena llibertat d’expressió sobre els temes 
a debat, la manifestació pública dels seus eventuals 
desacords i el respecte de les posicions particulars 
o col·lectives.
c) Garantirà la representació de les minories mit-
jançant els corresponents mecanismes d’elecció. 
Les decisions dels òrgans confederals són adop-
tades per la majoria requerida en cada cas pels 
estatuts. Les posicions col·lectives minoritàries no 
podran presentar-se com oficials de la Intersindical 
Valenciana.

7. ASSEMBLEÀRIA: Es regeix per un model 
assembleari per a la presa de decisions. Considera les 
assemblees generals de treballadores i treballadors 
el mètode genuí de participació, consulta i decisió 
a utilitzar pels sindicats per a contrastar la seua 
acció sindical amb les treballadores i treballadors. 
Intersindical Valenciana i les organitzacions que en 
formen part impulsaran assemblees generals de 
treballadores i treballadors com mitjà de reforçar 
la unitat i la participació. En tots els processos de 
mobilització i davant negociacions fonamentals 
convocaran assemblees obertes al conjunt de 
treballadores i treballadors. Cada assemblea, en el seu 
àmbit, tindrà caràcter decisori. Correspon als sindicats 
assumir les decisions majoritàries de les assemblees, 
excepte aquelles que contradiguen els seus propis 
Estatuts.
8. REIVINDICATIVA: Defensa les reivindicacions de 
les treballadores i treballadors i de les persones 
desocupades, jubilades i pensionistes i la millora de 
les seues condicions de vida i de treball mitjançant 
la negociació, la mobilització i especialment amb 
l’exercici del dret a la vaga. Aquestes reivindicacions 
es plantejaran considerant la funció social dels serveis 
públics i el paper del món laboral 
9. CONFEDERAL: Garanteix la sobirania de cadascuna 
de les seues organitzacions membres, atenent a les 
seues característiques, el que constitueix una dels 
senyals d’identitat del seu model sindical. Així mateix, 
els diversos òrgans tindran autonomia administrativa 
i de gestió, dins de les limitacions establides pels 
Estatuts.
10. INTERNACIONALISTA I SOLIDÀRIA: Intersindical 
Valenciana entén l’internacionalisme com una 
pràctica de solidaritat activa. Per açò dòna suport 
a tots els pobles que lluiten pel seu alliberament 
nacional i social; a la lluita pels drets humans, 
socials i econòmics; a la denúncia de les polítiques 
globalitzadores que empobreixen els països; a la lluita 
de les persones migrants i a l’establiment de xarxes 
i plataformes que treballen per coordinar i enfortir la 
lluita de la classe treballadora per la seua emancipació. 
Per això, treballa per la unitat de les organitzacions 
sindicals en la lluita comuna contra l’explotació i 
l’opressió.
11. PLURAL I PROGRESSISTA: Accepta al seu si la 
pluralitat ideològica de quantes corrents democràtics 
puguen donar-se i té un compromís amb les 
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treballadores i treballadors per a exigir als governs que 
avancen en la lluita contra les desigualtats en favor de 
les classes oprimides.
12. FEMINISTA I IGUALITARIA: Assumeix la lluita 
contra la discriminació de gènere en tots els àmbits de 
la vida, tant la privada com la pública, i especialment en 
la l’activitat sindical, assumint i potenciant la defensa 
de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. Es 
compromet en el desenvolupament d’accions i mesures 
transversals per a promoure la igualtat en tots els 
òrgans de participació i decisió de la Intersindical 
Valenciana. Fomenta la coeducació com a model 
educatiu basat en el respecte a la diversitat que 
contribuix a transformar l’actual situació de desigualtat 
i lluita per eradicar la violència cap a les dones en 
qualsevol de les seues formes.
13. ECOLOGISTA: Lluita contra la destrucció de la 
naturalesa i la degradació del medi ambient mitjançant 
accions i propostes basades en un desenvolupament 
sostenible.

Article 10. FINS
1. La unitat de la classe treballadora, amb la voluntat 
d’agrupar a quantes organitzacions sindicals i 
col·lectius de treballadores i treballadors existisquen en 
el Pais Valencià.
2. La consecució d’una societat sense classes en 
la qual s’elimine tota opressió i jerarquització de 
cap col·lectiu sobre un altre, una societat solidària 
basada en una nova ètica i en un nou model de  
desenvolupament humà.
3. La defensa d’uns Serveis Públics que, de titularitat 
pública i gestionats democràticament, actuen 
com garants dels drets socials i superadors de les 
desigualtats soci-econòmiques.
4. La defensa dels interessos econòmics i sociopolítics 
de les treballadores i treballadors, de les persones 
desocupades i la millora de les condicions de vida 
i treball en la perspectiva d’arribar a un model de 
societat més just, així com la reducció de la jornada 
laboral i l’avançament de l’edat de jubilació.
5. La consecució de lleis democràtiques que 
arrepleguen els drets conquerits i aprofundisquen en 
els drets i llibertats sindicals, laborals i sociopolítics de 
la classe treballadora.
6. L’establiment d’un Marc valencià de relacions 
laborals i de protecció social.
7. L’establiment d’un sistema social per a l’adequada 
formació inicial dels treballadors i les treballadores, 
així com la creació de les condicions per a la seua 
formació permanent en horari laboral i a càrrec de 
l’empresa o l’Administració.
8. La incorporació de la perspectiva de gènere a l’acció 
sindical quotidiana, amb l’objectiu que tota l’afiliació 
participe en les activitats i en tots els òrgans sindicals, 
segons criteris no discriminatoris, tant quantitativa com 
qualitativament.
9. L’exercici de l’autodeterminació, és a dir el dret a 
decidir, dels diferents pobles de l’Estat espanyol, de 
manera que, superant l’actual Estat de les Autonomies, 
aconseguisquen el màxim grau d’autogovern.
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10. La plena normalització de l’ús del valencià, 
acadèmicament llengua catalana. El valencià és 
la llengua pròpia de la Intersindical Valenciana 
que ha de vertebrar l’acció sindical i vehicular la 
comunicació, sense perjudici que en les comarques 
castellanoparlants el castellà també tinga aquesta 
consideració i la llibertat de qualsevol persona afiliada 
a expressar-se en la llengua que considere.
11. El suport a polítiques ambientals basades en un 
desenvolupament sostenible i el suport a la lluita 
contra la degradació del medi natural i urbà. 
12. La defensa dels interessos de la ciutadania mentre 
que consumidora i usuària, quant a la protecció 
de la salut i la seguretat, advocant per un consum 
responsable i solidari.
13. . La defensa de la diversitat sexual en les 
empreses, la negociació col·lectiva i en els sindicats 
que en formen part. Treballarà pel reconeixement dels 
drets de les persones lesbianes, gays, transexuals, 
bisexuals i intersexuals (LGTBI) i per la seua 
visualització en els centres de treball. 
14. La igualtat de totes les persones, rebutjant tot 
tipus de marginació, discriminació o segregació per 
qualsevol motiu.
15. Lluita perquè l’eradicació de la violència contra 
les dones en totes les seues formes siga el primer 
objectiu dels governs i la societat, així com la 
persecució de les màfies d’explotació sexual i/o 
laboral de dones i menors. Exigim als partits polítics 
el tractament dels assessinats masclistes com a 
terrorisme de gènere.
16. La consecució dels drets generals de la 
joventut (a la formació, al treball i a l’habitatge) i 
dels específics de la joventut treballadora (treball 
estable, salaris dignes, protecció social i formació 
permanent). Per a aconseguir els objectius 
relacionats amb la joventut, Intersindical Valenciana 
potenciarà la Intersindical Jove.
17. La consecució del dret de les persones majors i 
de les persones jubilades a la suficiència econòmica, 
al seu benestar, a la protecció dels serveis públics i a 
unes condicions de vida digna.
18. La integració social de totes les persones amb 
diversitats funcionals, sensorials o mentals, així con 
de les minories culturals i ètniques, de les persones 
migrants i dels col·lectius exclosos i marginats de la 
societat.
19. Un nou marc de relacions econòmiques tendents 
a superar la divisió internacional del treball, amb 
l’objectiu que desaparega el desigual ordre econòmic 
vigent que consagra les diferències entre països 
desenvolupats i països empobrits.
20. La promoció de moviments socials i polítics que 
tinguen com a objectiu la pau mundial basada en la 
justícia, la igualtat i la solidaritat.
21. Per a la consecució d’aquests fins, es podran 
constituir les àrees de treball que es consideren 
necessàries.
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CAPÍTOL III

DE LES ORGANITZACIONS INTEGRANTS DE 
LA INTERSINDICAL VALENCIANA

Article 11. PRINCIPIS DE FUNCIONAMENT.
1. Primacia dels òrgans confederals en el disseny i 
establiment de la política sindical global.
2. Autonomia dels Sindicats, Federacions i 
Confederacions que la formen, per a acordar i 
executar l’acció sindical en el seu propi àmbit tenint en 
compte els acords dels òrgans confederals, triar els 
seus òrgans de representació, i per a establir el seu 
finançament i gestió econòmica.
3. Cofinançament de les necessitats econòmiques 
de la Intersindical Valenciana segons els criteris que 
s’establisquen en la Carta Financera. 
4. Participació en els òrgans confederals segons els 
criteris de representativitat que s’establisquen en els 
Estatuts o en la Ponència d’Organització.

Article 12
A) Sobirania, adhesió i vinculació:
1. Les organitzacions adherides a la INTERSINDICAL 
VALENCIANA tenen plena sobirania de decisió i 
actuació en tot el relatiu al seu propi àmbit funcional. 
La INTERSINDICAL VALENCIANA, segons la modalitat 
d’adhesió, no podrà en cap cas interferir les decisions 
de les organitzacions que en formen part, ni les que 
aquests adopten respecte dels seus afiliats o afiliades, 
sempre que aquelles foren conformes als estatuts que 
les regeixen.
2. Les organitzacions de la INTERSINDICAL 
VALENCIANA no podran en cap cas adoptar decisions 
contràries als principis continguts en aquests Estatuts 
o en els acords congressuals.
3. Per a tots els sindicats, federacions o confederacions 
és un deure transmetre als afiliats i afiliades, segons 
els seus propis criteris organitzatius, les propostes i 
acords dels òrgans confederals.
4. Els acords confederals són vinculants per a totes 
les organitzacions de la INTERSINDICAL VALENCIANA, 
tot i que aquestes conserven la seua sobirania per a 
no vincular-se si concorren circumstàncies especials 
que haurien de ser raonades davant els òrgans 
corresponents de la INTERSINDICAL VALENCIANA. No 
obstant això, en aquest últim cas, no promouran mai 
accions públiques manifestament bel·ligerants contra 
els acords confederals.
5. Les decisions o posicions pròpies de cadascuna 
de les diferents organitzacions de la INTERSINDICAL 
VALENCIANA no seran vinculants per a aquesta mentre 
no es decidisquen pels seus propis òrgans.

B) Desvinculació dels sindicats, federacions o confede-
racions de la INTERSINDICAL VALENCIANA:
Els sindicats, federacions o confederacions integrants 
deixaran de pertànyer a la INTERSINDICAL VALENCIANA:
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1. Per lliure decisió comunicada per escrit als òrgans 
de la INTERSINDICAL VALENCIANA.
2 . Per incompliment greu dels Estatuts, per impaga-
ment de les quotes durant sis mesos sense causa justi-
ficada o per incompliment de les condicions i modalitat, 
si s’haguera establit, de la seua vinculació, adhesió o 
integració.

Article 13. DRETS I DEURES
A) Drets:
1.  Aplicar autònomament els eixos d’acció sindical 
aprovats pel Congrés Confederal en l’àmbit propi.
2. Participar en els òrgans de la INTERSINDICAL 
VALENCIANA, d’acord amb allò que preveuen els 
presents Estatuts; proposar, intervenir en debats i votar 
conforme s’estableix en aquests Estatuts.
3. Controlar les despeses, rebre informació objectiva, 
consultar els arxius, i utilitzar les instal·lacions, locals, 
recursos humans i materials de la INTERSINDICAL 
VALENCIANA, en els termes establits pel Secretariat 
Confederal.
4. Ser representats i defensats davant qualsevol 
instància, pública o privada, en tots els nivells i àmbits 
territorials o funcionals, per la INTERSINDICAL 
VALENCIANA.
5. Recórrer als òrgans de la INTERSINDICAL 
VALENCIANA en cas de conflicte.
6. A rebre informació dels acords dels òrgans sindicals.

B) Deures:
1.  Complir els Estatuts i la línia general d’acció 
sindical de la INTERSINDICAL VALENCIANA.
2. No adoptar decisions contràries als principis 
continguts en aquests Estatuts, ni en els acords 
congressuals, ni que contradiguen les resolucions o 
acords adoptats pels òrgans confederals.
3. Executar, autònomament, l’acció sindical 
confederal en l’àmbit propi.
4. Portar a terme la negociació col·lectiva en els 
sectors respectius en congruència amb les decisions 
confederals.
5. Potenciar i promoure la participació de l’afiliació en 
les activitats de la INTERSINDICAL VALENCIANA.
6. Participar en els òrgans i assistir a les seues 
reunions.
7. Participar activament en quantes accions de 
solidaritat, mobilització i suport requerisca l’acció 
sindical i socio-política confederal.
8. Participar en el finançament de la INTERSINDICAL 
VALENCIANA, així com en els fons de solidaritat que 
es pogueren establir, segons la Carta Financera.
9. Contribuir al manteniment i consolidació de la 
INTERSINDICAL VALENCIANA en compliment dels 
acords adoptats pels òrgans corresponents.
10. Transmetre als afiliats i afiliades les propostes i 
acords dels òrgans confederals.
11. Afegir al nom propi la denominació 
INTERSINDICAL VALENCIANA (IV).
12. Els sindicats confederats en la INTERSINDICAL 
VALENCIANA utilitzaran en el seu logotip la següent 
imatge:
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conforme s’estableix en aquests Estatuts.
3. Controlar les despeses, rebre informació objectiva, 
consultar els arxius, i utilitzar les instal·lacions, locals, 
recursos humans i materials de la INTERSINDICAL 
VALENCIANA, en els termes establits pel Secretariat 
Confederal.
4. Ser representats i defensats davant qualsevol 
instància, pública o privada, en tots els nivells i àmbits 
territorials o funcionals, per la INTERSINDICAL 
VALENCIANA.
5. Recórrer als òrgans de la INTERSINDICAL 
VALENCIANA en cas de conflicte.
6. A rebre informació dels acords dels òrgans sindicals.

B) Deures:
1. Complir els Estatuts i la línia general d’acció 
sindical de la INTERSINDICAL VALENCIANA.
2. No adoptar decisions contràries als principis 
continguts en aquests Estatuts, ni en els acords 
congressuals, ni que contradiguen les resolucions o 
acords adoptats pels òrgans confederals.
3. Executar, autònomament, l’acció sindical 
confederal en l’àmbit propi.
4. Portar a terme la negociació col·lectiva en els 
sectors respectius en congruència amb les decisions 
confederals.
5. Potenciar i promoure la participació de l’afiliació en 
les activitats de la INTERSINDICAL VALENCIANA.
6. Participar en els òrgans i assistir a les seues 
reunions.
7. Participar activament en quantes accions de 
solidaritat, mobilització i suport requerisca l’acció 
sindical i socio-política confederal.
8. Participar en el finançament de la INTERSINDICAL 
VALENCIANA, així com en els fons de solidaritat que 
es pogueren establir, segons la Carta Financera.
9. Contribuir al manteniment i consolidació de la 
INTERSINDICAL VALENCIANA en compliment dels 
acords adoptats pels òrgans corresponents.
10. Transmetre als afiliats i afiliades les propostes i 
acords dels òrgans confederals.
11. Afegir al nom propi la denominació 
INTERSINDICAL VALENCIANA (IV).
12. Els sindicats confederats en la INTERSINDICAL 
VALENCIANA utilitzaran en el seu logotip la següent 
imatge:
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Article 14: MESURES DISCIPLINÀRIES:
1. Els òrgans de la INTERSINDICAL VALENCIANA 
podran adoptar mesures disciplinàries aplicables als 
seus components per incompliment dels seus deures 
o per la realització d’activitats contràries a les fins o 
els acords de la INTERSINDICAL VALENCIANA, d’acord 
amb l’establit en els presents Estatuts.
2. Les mesures disciplinàries a adoptar podran ser: 
amonestació, suspensió temporal dels drets com a 
integrant de la INTERSINDICAL VALENCIANA fins al 
següent Congrés, i expulsió.
3. Prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries, 
l’òrgan que pretenga proposar l’obertura de l’expedient 
intentarà resoldre la situació mitjançant un procés 
de mediació que evite, sempre que siga possible, 
l’adopció ddde mesures disciplinàries. A tal efecte es 
nomenarà una comissió de mediació per part de l’òrgan 
corresponent. Inexcusablement haurà de donarse 
audiència a l’organització objecte de l’expedient. La 
tramitació dels expedients disciplinaris fins la proposta 
de resolució correspondrà a la Comissió de Garanties. 
4. Una vegada adoptada la mesura disciplinària i 
comunicada per escrit a l’organització sancionada, 
aquesta podrà recórrer davant l’òrgan superior a 
aquell que va adoptar la mesura disciplinària. Contra 
la decisió de l’òrgan superior podrà recórrer-se de nou 
davant la Comissió de Garanties, llevat que la mesura 
haguera estat adoptada pel congrés Confederal, en 
aquest cas serà inapel·lable.
5. La decisions del Congrés Confederal només podran 
recórrer-se per l’organització sancionada davant els 
Tribunals de Justícia.
7. El procés de tramitació dels expedients i l’adopció de 
les mesures disciplinàries corresponents haurà d’estar 
finalitzat en el termini màxim de sis mesos contats a 
partir del mateix dia d’incoació de l’expedient.
8.  Seran competents per a adoptar les mesures 
disciplinàries els següents òrgans confederals:

a) El Secretariat Confederal per a imposar amones-
tacions.
b) El Consell Confederal per a imposar amonesta-
cions i suspendre temporalment els drets de les 
organitzacions confederades.
c) El Congrés Confederal per a imposar amonesta-
cions, suspendre temporalment i decidir l’expulsió.

9.  Efectes de les sancions:
a) La sanció d’amonestació constituirà un antece-
dent greu per a qualificar posteriors conductes o 
activitats com susceptibles de sancions més greus 
en cas de reincidència.
b) La suspensió temporal dels drets implicarà la 
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incapacitat per a exercir els drets contemplats en 
l’article12-A dels presents Estatuts i qualsevol 
altre que es derive dels mateixos o dels acords dels 
òrgans de la INTERSINDICAL VALENCIANA. Només 
mantindrà aquells drets necessaris per a mantenir 
la seua personalitat jurídica dins de la INTERSIN-
DICAL VALENCIANA, segons el criteri establit pel 
secretariat Confederal.
c) L’expulsió significarà per a l’organització sancio-
nada l’absoluta i total separació, de manera que no 
podrà utilitzar cap dels drets contemplats en els 
presents Estatuts ni en la Carta Financera, ni els 
mitjans materials, personals, instal·lacions o locals 
de cap de les organitzacions confederades. Tampoc 
podrà utilitzar les sigles ni el logotip de la INTER-
SINDICAL VALENCIANA.

CAPÍTOL IV
ÒRGANS SINDICALS

Article 15. ÒRGANS
Els òrgans de la INTERSINDICAL VALENCIANA són: 
Congrés Confederal, Consell Confederal i Secretariat 
Confederal i aquells prevists als articles 32.3 i 32.4 
En cas extraordinari es podrà constituir una Comissió 
Gestora.

Article 16. CONGRÉS CONFEDERAL.
El Congrés Confederal és l’òrgan màxim deliberador i 
decisori de la INTERSINDICAL VALENCIANA, podent ser 
ordinari i extraordinari. El Congrés Ordinari es convo-
carà pel Consell Confederal, com a mínim cada quatre 
anys, almenys amb tres mesos d’antelació. El Congrés 
Confederal estarà compost per persones representants 
dels sindicats, federacions integrats, adherits o vincu-
lats a la confederació, d’acord amb la proporcionalitat 
que establisca el Reglament del Congrés que aprove el 
Consell Confederal. En tot cas, es garantirà la presèn-
cia de totes les organitzacions que hi pertanyen.

Article 17. CONGRÉS EXTRAORDINARI.
El Congrés Extraordinari es convocarà per decisió del 
Consell Confederal o per aquest a petició d’un terç dels 
sindicats, federacions o confederacions que en formen 
part. En ambdós casos el Consell Confederal disposarà 
de quinze dies per a convocar el Congrés Extraordinari, 
la convocatòria del qual haurà de comunicar- se a totes 
les organitzacions amb un mes d’anticipació com a 
mínim. En la sol·licitud de Congrés Confederal Extraor-
dinari haurà de figurar la raó de la seua convocatòria.

Article 18. FUNCIONS DEL CONGRÉS CONFEDERAL.
1. Aprovar o modificar els Estatuts de la 
INTERSINDICAL VALENCIANA.
2. Debatre i aprovar els eixos generals de la política 
sindical.
3. Aprovar els criteris de funcionament econòmic i 
d’establiment de quota, així com supervisar el control 
financer.
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4. Decidir la composició del Secretariat Confederal 
i triar, mitjançant sufragi lliure i secret les persones 
del Secretariat Confederal, proposats pels sindicats, 
federacions o confederacions que representen. Si no els 
ratificara, triarà una Comissió Gestora. 
5. Ratificar, mitjançant sufragi lliure i secret, la 
Comissió de Garanties.
6. Aportar mesures disciplinàries, si ho estima 
convenient, i resoldre recursos, si se li plantegen.
7. Decidir sobre la vinculació, adhesió o integració 
de sindicats, federacions que sol·liciten formar part 
de la Confederació, amb la modalitat i condicions 
específiques si s’establiren.
8. Decidir sobre la dissolució de la INTERSINDICAL 
VALENCIANA, d’acord amb l’establit en els Estatuts.
9. Atorgar els Poders de Representació i Poders 
Generals prevists en els Estatuts. Així mateix, li 
correspondrà revocar tots els poders atorgats.
10. Aprovar el Protocol de Determinació d’Àmbits.
11. Decidir l’expulsió dels sindicats confederats en els 
casos previstos en l’article 12-B-2 dels presents Estatuts.
12. Les altres competències expressament atribuïdes 
pels presents Estatuts

Les decisions corresponents a les funcions contingudes 
en els apartats 1, 2, 3, 7, 8 i 10 es prendran per majoria 
de dos terços dels membres assistents al Congrés.

Article 19. EL CONSELL CONFEDERAL.
El Consell Confederal és el màxim òrgan de gestió, 
administració, govern, representació i decisió de la 
Confederació entre Congressos.

Article 20. COMPOSICIÓ DEL CONSELL CONFEDERAL.
El Consell Confederal estarà compost pel Secretariat 
Confederal i per 100 persones representants dels sin-
dicats, federacions o confederacions de la Intersindical 
Valenciana, que seran triats de forma proporcional a 
l’afiliació respectiva, respectant un mínim de tres per-
sones representants per organització. A més formaran 
part del Consell Confederal 3 persones de la Intersin-
dical Jove i 3 del Sindicat de Persones Pensionistes i 
Jubilades.

Article 21. FUNCIONAMENT DEL CONSELL CONFEDERAL
El Consell Confederal es reunirà ordinàriament una 
vegada a l’any, convocat pel secretariat Confederal. 
Extraordinàriament es reunirà quan el Secretariat Con-
federal ho considere oportú o ho sol·licite un terç dels 
membres del Consell o un terç dels sindicats, federa-
cions o confederacions. En aquests cas el Secretariat 
Confederal disposaria de 15 dies per convocar.

Article 22. FUNCIONS DEL CONSELL CONFEDERAL
1. Convocar el Congrés Confederal.
2. Complir i fer complir les directrius aprovades pel 
congrés mitjançant l’elaboració, almenys, d’un pla 
anual d’Acció Sindical.
3. Ratificar, mitjançant sufragi lliure i secret, a les 
persones del Secretariat Confederal proposades pels 
sindicats o federacions als quals representen.
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congrés mitjançant l’elaboració, almenys, d’un pla 
anual d’Acció Sindical.
3. Ratificar, mitjançant sufragi lliure i secret, a les 
persones del Secretariat Confederal proposades pels 
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4. Proposar el cessament de tots o algun de les 
persones integrants del Secretariat Confederal als seus 
sindicats respectius, atenent als següents criteris:

a) La proposta de cessament de la totalitat dels 
components del Secretariat als seus respectius sin-
dicats, federacions requerirà una prèvia moció de 
censura aprovada per majoria absoluta.En aquest 
cas es triarà una gestora, que procedirà a la convo-
catòria d’un Congrés Extraordinari.
b) La proposta de cessament individual d’alguna 
persona del Secretariat es produirà per incompli-
ment dels seus deures i tasques dins de la Confede-
ració. En el cas de cessament individual, la substi-
tució es realitzarà pel ple a proposta dels Sindicats.
c) En cas de desacord entre el Consell Confederal i 
el Sindicat, Federació o Confederació, prevaldrà la 
decisió de l’organització proponent.
d) Cada sindicat o federació pot proposar la revoca-
ció o el cessament dels seus representants per a la 
seua ratificació en el Consell Confederal.

5. Triar, mitjançant sufragi lliure i secret, una Comissió 
Gestora, quan escaiga estatutàriament.
6. Aprovar els pressupostos i adaptar les quotes dels 
membres de la INTERSINDICAL VALENCIANA. Aprovar 
l’adquisició i lloguer de béns mobiliaris i immobiliaris, 
concertació de préstecs i crèdits bancaris, i totes 
aquelles mesures de caràcter econòmic i administratiu 
que siguen necessàries per a assegurar el seu 
funcionament regular.
7. Modificar, mitjançant una majoria de dos terços, 
els Estatuts en període entre Congressos, si bé només 
podrà realitzar modificacions obligades per imposició o 
normativa legal o per a assegurar el funcionament dels 
òrgans sindicals.
8. Durant els períodes entre congressos, el Consell 
Confederal podrà decidir sobre:

a) Aprovar, per majoria de dos terços, la vinculació, 
adhesió o integració de sindicats, federacions o con-
federacions que sol·liciten formar part de la INTER-
SINDICAL VALENCIANA, amb la modalitat i condi-
cions específiques que s’establisquen, així com la 
formació de coalicions amb altres organitzacions 
sindicals sempre que això no supose modificació del 
règim jurídic de la INTERSINDICAL VALENCIANA. 
És competència així mateix del Consell Confederal 
la decisió sobre les Cartes de Relacions amb altres 
organitzacions que puguen establir-se.
b) Resoldre els recursos que se li plantegen. 
c) Atorgar i revocar els Poders de Representació i 
Poders Generals prevists en els Estatuts d’acord 
amb el procediment que s’establisca en el Consell.
d) Aprovar modificacions al Protocol de Determina-
ció d’Àmbits per majoria de dos terços.

9. Les altres competències expressament atribuïdes 
pels presents Estatuts

Article 23. FUNCIONAMENT DEL CONSELL CONFEDERAL
1. Serà convocat pel Secretariat Confederal en 
primera convocatòria i mitja hora més tard en 
segona convocatòria. Quedarà constituït en primera 
convocatòria si estan presents la meitat més un dels 
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sindicats, federacions requerirà una prèvia moció de 
censura aprovada per majoria absoluta.En aquest 
cas es triarà una gestora, que procedirà a la convo-
catòria d’un Congrés Extraordinari.
b) La proposta de cessament individual d’alguna per-
sona del Secretariat es produirà per incompliment 
dels seus deures i tasques dins de la Confederació. 
En el cas de cessament individual, la substitució es 
realitzarà pel ple a proposta dels Sindicats.
c) En cas de desacord entre el Consell Confederal i 
el Sindicat, Federació o Confederació, prevaldrà la 
decisió de l’organització proponent.
d) Cada sindicat o federació pot proposar la revoca-
ció o el cessament dels seus representants per a la 
seua ratificació en el Consell Confederal.

5. Triar, mitjançant sufragi lliure i secret, una Comissió 
Gestora, quan escaiga estatutàriament.
6. Aprovar els pressupostos i adaptar les quotes dels 
membres de la INTERSINDICAL VALENCIANA. Aprovar 
l’adquisició i lloguer de béns mobiliaris i immobiliaris, 
concertació de préstecs i crèdits bancaris, i totes 
aquelles mesures de caràcter econòmic i administratiu 
que siguen necessàries per a assegurar el seu 
funcionament regular.
7. Modificar, mitjançant una majoria de dos terços, 
els Estatuts en període entre Congressos, si bé només 
podrà realitzar modificacions obligades per imposició o 
normativa legal o per a assegurar el funcionament dels 
òrgans sindicals.
8. Durant els períodes entre congressos, el Consell 
Confederal podrà decidir sobre:

a) Aprovar, per majoria de dos terços, la vincula-
ció, adhesió o integració de sindicats, federacions 
o confederacions que sol·liciten formar part de la 
INTERSINDICAL VALENCIANA, amb la modalitat i 
condicions específiques que s’establisquen, així com 
la formació de coalicions amb altres organitzacions 
sindicals sempre que això no supose modificació del 
règim jurídic de la INTERSINDICAL VALENCIANA. 
És competència així mateix del Consell Confederal 
la decisió sobre les Cartes de Relacions amb altres 
organitzacions que puguen establir-se.
b) Resoldre els recursos que se li plantegen. 
c) Atorgar i revocar els Poders de Representació i 
Poders Generals prevists en els Estatuts d’acord 
amb el procediment que s’establisca en el Consell.
d) Aprovar modificacions al Protocol de Determina-
ció d’Àmbits per majoria de dos terços.

9. Les altres competències expressament atribuïdes 
pels presents Estatuts

Article 23. FUNCIONAMENT DEL CONSELL CONFEDERAL
1. Serà convocat pel Secretariat Confederal en 
primera convocatòria i mitja hora més tard en 
segona convocatòria. Quedarà constituït en primera 
convocatòria si estan presents la meitat més un dels 
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seus membres i almenys dos terços dels sindicats, 
federacions i en segona convocatòria si estan presents 
un terç dels seus membres.
2. El Secretariat proposarà al Consell una Mesa 
formada per tres persones, que ocuparan les tasques 
de presidència, moderació i secretaria. 
3. El Ple acceptarà o rebutjarà la Mesa proposada; de 
rebutjar-la, el Secretariat proposarà altra en el seu lloc.
4. La Mesa tindrà per funció dirigir els debats, 
sotmetre a votació els temes a decidir, i dirigir i 
ordenar la marxa del procés de treball. Tindrà tot 
tipus d’atribucions per al compliment de les seues 
funcions. Podrà ser revocada per la meitat més un de 
les persones integrants del Consell, procedint-se en 
tal cas a l’elecció d’una nova Mesa.

Article 24. ADOPCIÓ D’ACORDS
Excepció feta dels casos per als quals reglamentària-
ment es requerisca una majoria superior, les decisions 
del Consell Confederal són adoptades per majoria 
simple, excepte si haguera una majoria d’abstencions. 
En aquest últim cas es tornarà a discutir el tema i en 
segona votació serà suficient la majoria de vots afir-
matius sobre els negatius.

Article 25. EL SECRETARIAT CONFEDERAL
El Secretariat Confederal és l’òrgan de gestió, admi-
nistració, direcció, representació i decisió de la Con-
federació entre Consells Confederals, sent al mateix 
temps l’òrgan encarregat de dur endavant els acords 
del Consell Confederal.
Les seues funcions són:
1. Representar oficialment a INTERSINDICAL 
VALENCIANA amb caràcter general legals, 
administratius o judicials en la forma que es determine 
pel congrés o en defecte d’això pel consell Confederal.
2. Registrar i custodiar la documentació de la 
Confederació.
3. Dirigir i coordinar les Comissions, les Àrees de 
Treball, les estructures i serveis comuns que es 
constituesquen.
4. Triar a les persones responsables de cada 
Comissió, Àrea de Treball i estructures internes.
5. Executar els acords del Consell Confederal.
6. Gestionar el pressuspost aprovat pel consell 
Confederal i l’adquisició i lloguer de béns mobles 
i immobles, la concertació de préstecs i crèdits 
bancaris i exercir totes les facultats necessàries per a 
assegurar el funcionament regular de la Intersindical 
Valenciana i que es regulen en els annexos 
corresponents als poders atorgats al Secretariat.
7. Convocar el Consell Confederal.
8. Informar a les organitzacions integrants dels temes 
d’interès sindical.
9. Elaborar propostes per a la seua discussió en els 
òrgans confederals i en les organitzacions que la 
integren. Arreplegar i organitzar el debat a partir de 
les propostes realitzades per les organitzacions que en 
formen part.
10. Decidir sobre els temes la urgència dels quals o 
importància requerisquen una resposta immediata. 
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De tot això s’informarà a tots els sindicats integrants 
de la INTERSINDICAL VALENCIANA. El Consell 
Confederal següent ratificarà o no aquestes decisions. 
Haurien d’atenir-se als acords adoptats en sessions del 
Consell Confederal anterior o, en tot cas, a les línies 
congressuals si les haguera.
11. Contractar els serveis i les persones que els òrgans 
sindicals estimen convenients.
12. Representar a INTERSINDICAL VALENCIANA en 
els òrgans de la Confederació Intersindical i en totes 
aquelles organitzacions en la que estiga integrada.
13. Les altres competències expressament atribuïdes 
pels presents Estatuts.

Article 26. DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS
Per a millorar l’operativitat del desenvolupament de les 
sessions del Secretariat i Consell Confederal:
1. S’establirà un reglament de funcionament dels 
mateixos, que desenvolupe el seu marc estatutari i que 
contemple calendari, constitució, ordre del dia, taula 
per a l’ordenació dels debats, repartiment i ús dels 
temps, preparació i documentació prèvia. 
2. Podran celebrar-se reunions dels òrgans de 
representació de les organitzacions que tinguen en 
comú algun aspecte de l’acció sindical comuna.

Article 27. COMPOSICIÓ DEL SECRETARIAT CONFEDERAL
El Congrés Confederal establirà el nombre de compo-
nents del Secretariat Confederal en funció de les tasques 
sindicals a realitzar i atenent a una adequada represen-
tació sindical. En tot cas, haura d’haver, si més no, una 
persona per cada organització confederada. En cap cas 
més del 50% dels membres del Secretariat pertanyeran 
a una sola organització confederada. També formarà part 
del Secretariat Confederal una persona de la Intersindi-
cal Jove i una persona del Sindicat de Persones Pensio-
nistes i Jubilades. No obstant això el Consell Confederal 
podrà modificar la composició del Secretariat confederal 
en funció de les tasques a realitzar o per integració o 
desvinculació d’una organització membre.

Article 28. SESSIONS DEL SECRETARIAT CONFEDERAL
El Secretariat es reunirà ordinàriament almenys una 
vegada al trimestre i extraordinàriament quantes vega-
des siga necessari, convocat per l’Àrea d’Organització o 
per un terç dels membres del mateix.

Article 29. FUNCIONAMENT DEL SECRETARIAT 
CONFEDERAL
1. Quedarà constituït en primera convocatòria 
quan estiguen presents la meitat més un dels seus 
components, i en segona convocatòria, mitja hora més 
tard, si estan presents un terç.
2. Les reunions seran moderades per una persona 
del Secretariat designat a aquest efecte. La Secretaria 
d’actes tindrà caràcter permanent i serà triada per i 
entre els integrants del Secretariat.
3. Les decisions del Secretariat són adoptades per 
majoria simple, sempre que estiguen presents almenys 
un terç dels seus integrants.
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Article 30. ACCIÓ SINDICAL
1. En ús de la seua pròpia sobirania, cada sindicat o 
federació determinarà la seua acció sindical específica, 
dins dels eixos generals de l’acció sindical aprovats en 
el Congrés. En aspectes de l’acció sindical que afecten 
a diverses organitzacions, aquestes podran determinar 
unes línies d’acció sindical comuna.
2. La signatura d’acords que afecten al conjunt de la 
INTERSINDICAL VALENCIANA amb l’Administració 
o la Patronal, en cap cas podrà realitzar-se sense 
l’aprovació prèvia dels òrgans confederals, i haurà 
d’estar basada en el respecte al funcionament 
assembleari fixat en aquests Estatuts.

CAPÍTOL V
COMISSIÓ DE GARANTIES. COMISSIÓ        

GESTORA. INCOMPATIBILITATS

Article 31. COMISSIÓ DE GARANTIES.
1. La Comissió de Garanties estarà formada per 
sis persones triades pel congrés, o pel consell 
Confederal en defecte d’això, per majoria de dos terços 
i mitjançant sufragi lliure i secret, sense que aquelles 
puguen formar part del Secretariat Confederal, 
dels Secretariats de les diferents organitzacions de 
la INTERSINDICAL VALENCIANA o de l’òrgan que 
haja pres la decisió impugnada. A aquest efecte, es 
nomenaran els suplents necessaris que permeten 
l’aplicació d’aquestes condicions.
2. Podrà introduir en l’Ordre del Dia de les reunions 
del Secretariat o del Consell Confederals els punts que 
estimen oportuns.
3. Atendrà qualsevol reclamació o recurs dels 
integrants o òrgans de la Confederació contra acords 
o actuacions d’aquests. Garantirà que les decisions 
del Consell i del Secretariat siguen conformes als 
Estatuts i a les línies marcades pel congrés. Si escau, 
realitzarà un informe sobre les reclamacions o recursos 
presentats i de les anomalies que detecte o de les quals 
reba denúncia. 
4. Les decisions de la Comissió de Garanties 
s’ajustaran a dret, per al que sol·licitarà 
l’assessorament jurídic oportú.
5. Les solucions que adopte seran d’obligat 
compliment o acatament per les parts afectades.

Article 32. ESTRUCTURES ESPECIALS I SERVEIS  
COMUNS.
1. La INTERSINDICAL VALENCIANA es podrà dotar 
d’estructures especials per a aconseguir determinats 
objectius i realitzar alguns treballs compartits entre el 
conjunt dels sindicats, federacions o confederacions 
que formen part. El Congrés o el Consell Confederal 
aprovaran la constitució i el reglament d’aquestes 
estructures comunes. Entre elles el Gabinet de 
Normalització Lingüística, l’Escola Sindical de 
Formació Melchor Botella i el Gabinet de Salut Laboral i 
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Prevenció de Riscos o altres que es puguen constituir.
2. INTERSINDICAL VALENCIANA i els sindicats que 
formen part d’ella podran mancomunar la realització 
de diversos serveis i treballs. La prestació dels serveis 
serà acordada pels òrgans de la INTERSINDICAL 
VALENCIANA i els sindicats que vulguen participar, a 
través del corresponent protocol.
3. Per coordinar i optimitzar la política sindical i 
sociopolítica de la INTERSINDICAL VALENCIANA es 
podran constituir coordinadores intersindicals d’àmbit 
local, comarcal o intercomarcal que agrupen tots els 
sindicats amb implantació en eixe àmbit territorial. La 
seua constitució i funcionament seran ratificats pel 
Consell Confederal.
4. En aquelles circumstàncies i moments que la 
situació sindical, social o política ho requeresca es 
podran convocar Assemblees Generals de persones 
afiliades als diferents sindicats de la INTERSINDICAL 
VALENCIANA per tractar sobre assumptes relacionats 
amb la línia sindical. Les Assemblees Generals podran 
tindre l’ambit funcional o territorial que es determine, 
en tot cas es respectarà la sobirania de cada sindicat 
integrant i les competències dels diferents òrgans 
confederals. Aquestes podran ser convocades pels 
corresponents òrgans sindicals
5. Per informar, coordinar i desenvolupar l’acció 
sindical comuna al conjunt de la INTERSINDICAL 
VALENCIANA es podran convocar reunions de 
delegades i delegats sindicals dels diferents àmbits 
funcionals i territorials.

Article 33. COMISSIÓ GESTORA.
Excepcionalment, el Congrés o el Consell Confede-
ral podran triar mitjançant sufragi lliure i secret una 
Comissió Gestora, la funció de la qual serà realitzar 
provisionalment les funcions del Secretariat i convocar 
en el termini més breu un Congrés Extraordinari. El ter-
mini de celebració del mateix no podrà ser superior en 
cap cas a tres mesos des de l’elecció de la Gestora. El 
nombre i forma d’elecció dels seus components, propo-
satper cada sindicat, federació o confederació de 
la INTERSINDICAL VALENCIANA, seran determinats pel 
congrés o Consell Confederals.

Article 34. ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR 
BOTELLA.
La INTERSINDICAL VALENCIANA i els sindicats que 
formen part d’ella participaran i promouran les activi-
tats de l’Escola Sindical de Formació Melchor Botella 
segons els acords dels seus òrgans sindicals i allò 
disposat en el reglament de funcionament d’aquesta.

Article 35. INCOMPATIBILITATS.
No podran formar part del Secretariat Confederal, de 
la Comissió Gestora, ni de la Comissió de Garanties, les 
persones afiliades que mantinguen una doble afiliació 
sindical, ni els alts càrrecs públics de qualsevol Admi-
nistració Pública (Local, Autonòmica o de l’Estat), de 
les organitzacions empresarials, així com els respre-
sentants dels partits polítics en institucions públiques 
(ajuntaments, diputacions, governs o parlaments), el 

Prevenció de Riscos o altres que es puguen constituir.
2. INTERSINDICAL VALENCIANA i els sindicats que 
formen part d’ella podran mancomunar la realització 
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diferents sindicats de la INTERSINDICAL VALENCIANA 
per tractar sobre assumptes relacionats amb la línia 
sindical. Les Assemblees Generals podran tindre l’am-
bit funcional o territorial que es determine, en tot cas 
es respectarà la sobirania de cada sindicat integrant 
i les competències dels diferents òrgans confederals. 
Aquestes podran ser convocades pels corresponents 
òrgans sindicals
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persones afiliades que mantinguen una doble afiliació 
sindical, ni els alts càrrecs públics de qualsevol Admi-
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(ajuntaments, diputacions, governs o parlaments), el 
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personal eventual o de confiança de qualsevol adminis-
tració i els membres dels òrgans executius o de direcci-
dels partits polítics.

CAPÍTOL VI

RÈGIM ECONÒMIC

Article 36.- CARTA FINANCERA.
El Congrés, o en defecte d’això el Consell Confederal, 
aprovarà la Carta Financera que arreplegarà els criteris 
d’organització econòmica i financera de la INTERSINDI-
CAL VALENCIANA.

Article 37. FINANÇAMENT.
La INTERSINDICAL VALENCIANA no disposa de pa-
trimoni fundacional. Es finançarà amb els recursos 
provinents de la quota dels seus integrants, que serà 
fixada pel congrés o Consell Confederal d’acord amb els 
criteris establits en la Carta Financera. Podrà dotar-se, 
així mateix, de recursos provinents de qualsevol acti-
vitat permesa per Llei, sempre que siga aprovada per 
òrgans confederals. Igualment podrà percebre i exigir 
subvencions, ajudes o fons legalment establits.

Article 38. INFORMACIÓ COMPTABLE.
A la informació comptable legalment establida tindran 
lliure accés els òrgans de direcció de qualsevol sindicat, 
federació o confederació integrant de la INTERSINDI-
CAL VALENCIANA, així com les persones de la Comissió 
de Garanties.

Article 39. COMISSIÓ DE CONTROL FINANCER.
1. Per ser una organització sense ànim de lucre, 
la destinació dels recursos econòmics de la 
INTERSINDICAL VALENCIANA serà finançar les 
despeses derivades del seu propi funcionament 
i activitat com a organització sindical, així com la 
consecució de les seues finalitats estatutàries. Per a 
assegurar aquesta finalitat, es constitueix la Comissió 
de Control Financer.
2. La Comissió de Control Financer estarà formada 
per sis persones triades pel congrés, o pel consell 
Confederal en defecte d’això, per majoria de dos terços 
i mitjançant sufragi lliure i secret, sense que aquells 
puguen formar part del Secretariat Confederal, dels 
Secretariats de les diferents organitzacions membres 
de la Confederació o de l’òrgan que haja pres la decisió 
impugnada. A aquest efecte, es nomenaran els suplents 
necessaris que permeten l’aplicació d’aquestes 
condicions.
3. Podrà introduir en l’Ordre del dia de les reunions 
del Secretariat o del Consell confederals els punts que 
estime oportuns.
4. Atendrà qualsevol reclamació o recurs dels 
integrants o òrgans de la Confederació contra acords o 
actuacions d’aquests en matèria financera. Garantirà 
que les decisions del Consell i del Secretariat siguen 
conformes als Estatuts i a la Carta Financera. Si escau, 
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realitzarà un informe sobre les reclamacions o recursos 
presentats i de les anomalies que detecte o de les quals 
reba denúncia.
5. Les decisions de la Comissió de Control 
Financer s’ajustaran a dret, per al que sol·licitarà 
l’assessorament jurídic oportú.
6. Les solucions que adopte seran d’obligat 
compliment o acatament per les parts afectades.

CAPÍTOL VII

LLIBRE D’ACTES. REPRESENTACIÓ A EFEC-
TES LEGALS, ADMINISTRATIUS I JUDICIALS.

Article 40. ACTES:
1. Existirà un Llibre d’Actes en el qual necessàriament 
s’alcen actes de les sessions del Congrés, del Consell 
confederal i del Secretariat Confederal.
2. Aquestes actes seran aprovades per majoria simple en la 
mateixa sessió de la qual s’alce acta o en posterior sessió.
3. Les actes de les sessions seran signades per la 
persona que actue de Secretari o Secretària, amb el 
vistiplau de la persona que exercisca la presidència.
4. Els acords dels òrgans confederals seran traslladats 
a cada sindicat integrant de la INTERSINDICAL 
VALENCIANA per al coneixement i posada a disposició 
de les persones afiliades.

Article 41. REPRESENTACIÓ.
La representació de la INTERSINDICAL VALENCIANA a 
efectes legals, administratius i judicials l’ostenten les 
persones que formen part del Secretariat Confederal 
i de qualsevol altra persona, a més de les anteriors, 
designada pel congrés o Consell Confederals.

Article 42. ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ
La representació de la INTERSINDICAL VALENCIANA 
serà atorgada a les persones assenyalades en l’article 
anterior davant notari, en les condicions i amb les ca-
racterístiques determinades per l’òrgan que l’atorgue.

Article 43. CERTIFICACIONS.
Les certificacions d’acords adoptats pel congrés, el 
Consell o el Secretariat Confederals seran expedides
per qui exercisquen a cada moment la Secretaria i Pre-
sidència de l’òrgan que va adoptar els acords.

CAPÍTOL VIII
MODIFICACIÓ D’ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE 

LA CONFEDERACIÓ

Article 44. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
Els Estatuts seran modificats pel congrés Confederal. 
El Consell Confederal podrà modificar-los en el cas 
previst en l’article 22.7.
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Article 45. DISSOLUCIÓ
La INTERSINDICAL VALENCIANA podrà dissoldre’s si 
així es decidira. La decisió pertinent serà adoptada per 
un Congrés Extraordinari sempre que voten favorable-
ment un nombre de delegats i delegades del Congrés 
que representen almenys els dos terços de l’afiliació de 
les organitzacions membres de la Confederació. Aquest 
Congrés es constituirà seguint criteris de proporcionali-
tat en funció del nombre d’afiliats cotitzadors.

Article 46. COMISSIÓ LIQUIDADORA.
En cas de dissolució el Congrés establirà les condi-
cions, la destinació del patrimoni i dels béns de la Inter-
sindical Valenciana, si els hagués, entenent-se, excepte 
decisió distinta d’aquella, que el Secretariat o la Comis-
sió Gestora actuaran com a Comissió Liquidadora.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
La INTERSINDICAL VALENCIANA mantindrà relacions 
prioritàries amb la Intersindical Alternativa de Catalunya 
(IAC) i el Sindicat de Treballadors i Treballadores de les 
Illes - Intersindical de les Illes Balears (STEI-I).

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
En el cas de noves incorporacions i de canvis en l’afilia-
ció dels sindicats confederats durant el período com-
près entre el pròxim perióde congressual, el Consell 
Confederal podrà modificar la composició del Secreta-
riat Confederal.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
Les majories qualificades per a la presa de decisions 
previstes en l’article 18, apartats 1, 2, 3, 7 i 8, i en l’arti-
cle 22 apartats 7 i 8-a), es prendran per majoria absolu-
ta dels membres de cada òrgan.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA
Les organitzacions sindicals que s’integren en la 
INTERSINDICAL VALENCIANA podran coexistir durant 
un període transitori al costat d’altres sindicats, fede-
racions o confederacions en un mateix àmbit laboral 
o funcional específic. El període transitori, que serà 
fixat de comú acord entre aqueixa organització sindical 
i la INTERSINDICAL VALENCIANA, no podrà excedir 
d’un període congressual. En el supòsit que alguna de 
les parts ho propose es podrà perllongar per un altre 
periode congressual aquest periode transitori per acord 
dels sindicats que compertesquen eixe mateix àmbit 
funcional.
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DETERMINACIÓ D’ÀMBITS DE INTERSINDICAL 
VALENCIANA 

Des del congrés fundacional de la Intersindical Valen-
ciana, el 2002, noves organitzacions  s’hi han integrat, 
s’han creat nous sindicats, n’hi ha hagut processos 
d’unificació de sindicats que formaven part de l’organit-
zació i s’ha ampliat el treball sindical en noves empre-
ses i sectors. Tot això ens obliga a proposar aspectes 
del protocol de determinació d’àmbits aprovat en el III 
Congrés, el qual quedaria redactat així:

Consideracions prèvies

a) El personal s’afiliarà a aquell sindicat el àmbit 
d’actuació del qual estiga relacionat amb l’empresa a la 
qual pertany.
b) L’acció sindical es podrà realitzar conjuntament pels 
sindicats integrants de la Intersindical Valenciana que 
directament o indirecta coneguen o estiguen implicat en 
l’assumpte si així s’acorda pels sindicats implicats.
c) Les despeses que origine l’acciço sindical d’un 
determinat col·lectiu que siga realitzada per membres 
d’altre sindicat, seran assumides pel sindicat que per-
cep les quotes de l’esmentat col.lectiu.

Àmbits d’actuació

1. STEPV: ensenyament públic i privat.
2. STAS: administració justícia, correus, administració 
local, autonòmica i de l’estat i els organismes autònoms 
i empreses públiques depenents dels àmbits anteriors. 
3. Intersindical Salut: sanitat pública i privada.
4. STM: indústries del metall, empreses de 
comercialització i emmagatzematge de metall. 
5. SF: Adif, Renfe, FGV i empreses i organismes 
depenents o vinculades als àmbits anteriors.
6. STICS: empreses dels sectors de la indústria, 
comerç i serveis.
7. TUC: transport per carretera públic i privat.
8. OSUT: empreses dels sectors de la indústria, comerç 
i serveis de les comaques de Castelló.
9. CAT. Administració de l’Estat. 

Particularitats respecte als àmbits d’actuació

  – STAS. Actuarà en aquells organismes, empreses o 
centres de treball de caràcter sanitari o docent inte-
grats en les entitats locals valencianes.

  – Intersindical Salut. Actuarà en l’Hospital General 
Universitari de València i de Castelló.

  – CAT. En tant no es produesca el procés de conver-
gència amb STAS mantindrà la seua activitat sindical en 
els sectors amb implantació, tot i garantint la coordina-
ció en la política sindical. 

  – IGEVA. En tant que no es produesca el procés de 
convergència amb STAS mantindrà la seua activitat 

sindical en els sectors amb implantació, tot i garantint 
la coordinació en la política sindical.

Eleccions sindicals

En cadascun dels àmbits d’actuació enumerats úni-
cament es podrà presentar a les eleccions sindicals 
l’organització que ho tinga atribuït.

Seccions sindicals

Els sindicats es comprometen a no crear noves sec-
cions sindicals en els àmbits que estiguen atribuïts a 
una altra secció sindical membre de la Intersindical 
Valenciana. 
No obstant això, no s’obligarà a cap afiliada ni afiliat 
actual de qualsevol organització de la Intersindical 
Valenciana a causar baixa per passar a una altra orga-
nització, tot i que es recomanarà la seua adscripció al 
sindicat corresponent.

Període intercongressual

Durant el proper periode intercongressual l’activitat 
sindical referida a sectors laborals no inclosos en els 
apartats anterior s’atendran des del Secretariat de la 
Intersindical Valenciana. 

Incorporació de nous sindicats a la Intersindical  
Valenciana

En base a la disposició addicional tercera dels Esta-
tuts, les organitzacions sindicals que s’integren en la 
Intersindical Valenciana podran coexistir durant un 
periode transitori junt a altres sindicats, federacions o 
confederacions en un mateix àmbit laboral o funcional 
específic. El periode transitori que serà fixat de comú 
acord entre eixa organització sindical i la Intersindical 
Valenciana no podrà excedir un periode congressual. En 
el supòsit que alguna de les parts ho propose es podrà 
perllongar per un altre periode congressual aquest 
periode transitori per acord dels sindicats que treballen 
en el mateix àmbit funcional.

Resolució de dubtes i conflictes

Els dubtes i conflictes que puguen generar-se de l’apli-
cació del present protocol, així com la decisió sobre 
nous àmbits no recollits en aquest protocol, seran 
resolts en primer lloc pel Secretariat Confederal, per 
consens. La decisió haurà de ser ratificada per majoria 
absoluta en el primer Consell Confederal ordinari. En 
cas que no hi haja consens en el Secretariat, decidirà el 
Consell Confederal per majoria de dos terços. 
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PONÈNCIA D’ORGANITZACIÓ

Intersindical Valenciana està formada en l’actualitat 
per nou sindicats vinculats o adherits, que segons el 
protocol de determinació d’àmbits que tenim aprovat 
pels nostres òrgans sindicals, treballen als sectors que 
s’esmenten: 

  – Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Ad-
ministracions i Serveis Públics (STAS), administració 
justícia, correus, administració local, autonòmica i els 
organismes autònomons i empreses públiques depe-
nents dels àmbits anteriors.

  – Intersindical Salut, sanitat pública i privada.
  – Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensen-

yament del País Valencià (STEPV), : ensenyament públic 
i privat.

  – Sindicat de Treballadores i Treballadors del Metall 
(STM), indústries del metall, empreses de comercialit-
zació i emmagatzematge de metall.

  – Sindicat de Treballadores i Treballadors de la Indús-
tria, Comerç i Serveis (STICS), empreses dels sectors 
de la indústria, comerç i serveis.

  – Sindicat Ferroviari, Adif, Renfe, FGV i empreses i or-
ganismes depenents o vinculades als àmbits anteriors

  – Col·lectiu Autònom de Treballadores i Treballadors 
del País Valencià (CAT-PV),  Administració de l’Estat i 
diversos sectors.

  – Sindicat de Treballadors per la Unitat de Classe 
(TUC), transport per carretera públic i privat

  – Organització Sindical Unitària de Treballadors 
(OSUT), empreses dels sectors de la indústria, comerç i 
serveis de les comaques de Castelló.
A més, tenim estructures sindicals que treballen en en 
diversos àmbits:
Intersindical Jove, organitza les persones joves que 
formen part dels diversos sindicats de la Intersindical 
Valenciana.
Intersindical Dones, que agrupa les dones dels sindi-
cats que pertànyen a la Intersindical Valenciana.
Sindicat de Persones Pensionistes i Jubilades, que 
agrupa les persones jubilades.
Intersindical Solidària, associació vinculada a la 
Intersindical Valenciana que treballa en el camp de la 
solidaritat i cooperación internacionalista.
Intersindical Cultura, espai de treball sobre el món 
cultural.
Escola Sindical de Formació Melchor Botella, que 
desenvolupa els plans de formació de la Intersindical 
Valenciana i dels sindicats que hi formen part.

Per altra part, Intersindical Valenciana també s’orga-
nitza en àrees de treball per impulsar la nostra política 
sindical. Aquestes àrees són, a més d’algunes ja esmen-
tades, les següents: Acció Sindical, Dones, Política Social, 
Salut Laboral i Medi Ambient, Finances, Organització, Publi-
cacions, Formació, Moviments Socials i Relacions Institu-
cionals. Aquestes són creades pel Secretariat Confederal 
per portar endavant el nostre treball sindical.

Intersindical Valenciana es va constituir l’11 de maig de 
2002. En aquests 14 anys des de la seua constitució po-
dem afirmar que ha augmentat moderadament la seua 
implantació en l’àmbit laboral i té una notable presència 
en l’àmbit social valencià.
La nostra implantació en el món laboral mesurada en 
base als resultats electorals és la següent:
El còmput global de les eleccions a data 31 de desem-
bre de 2015 mostra els següents resultats comparats 
amb els del 31.12.2012.

TAULA 1. CÒMPUT GLOBAL DE LES ELECCIONS (31/12/2015)

DEL
31.12. 2012

% 
31.12.2012

DEL 
31.12.2015

%
31.12.2015

CCOO-PV 12.672 39,845 10.054 37,901

UGT-PV 11.459 37,952 9.515 35,869

CSIF 1.146 3,603 989 3,728

SI 955 3,003 816 3,076

USO 874 2,748 692 2,609

FSIE 737 2,317 923 3,479

Intersindical 
Valenciana

474 1,49 556 2.096

FETICO 460 1,446 524 1,977

CGT 561 1,764 484 1,825

31.803 26.527

La distribució de delegades i delegats sindicals per 
territoris és la següent:

TAULA 2. DISTRIBUCIÓ DE DELEGATS/DES SINDICALS PER 
TERRITORIS

DEL
21.12.2012

%
31.12.2012

DEL
31.12.2015

%
31.12.2015

Alacant 99 0,986 106 1,277

Castelló 67 1,446 73 1,897

València 308 1,79 377 2,621

PV 474 1,49 556 2.096
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Per situació contractual mantenim la situació des de 
l’anterior congrés. Som el quart sindicat entre el perso-
nal funcionari i el nové entre el personal treballador.
Els resultats en el sector de personal treballador són:

TAULA 3. PERSONAL TREBALLADOR

31.12.2015 31.12.2012

CCOO 9.504 12.069

UGT 8.929 11.459

FSIE 923 737

SI 806 945

USO 662 802

CSIF 602 726

FETICO 524 460

CGT 434 523

INTERSINDICAL VALENCIANA 265 240

24.058 29.285

TAULA 4. PERSONAL FUNCIONARI

31.12.2015 31.12.2012

UGT 586 611

CCOO 550 603

CSIF 387 420

INTERSINDICAL VALENCIANA 291 234

SPPLB-CV 172 188

CEMSATSE 114 144

2.469 2.518

TAULA 4. LA DISTRIBUCIÓ PER INTERCOMARCALS 

Funcionariat Treballadors/es
DEL 
2012

%  
2012

DEL 
2015

%  
2015

DEL 
2012

%  
2012 

DEL 
2015

%   
2015

Alacant 59 6,41 69 7.92 40 0.43 37 0,49

Castelló 48 11,34 52 12,23 19 0,45 21 0.61

València 127 10,80 170 14,49 181 1,13 207 1,56

PV 234 9,29 291 11,78 240 0,82 265 1,1

Aquests resultats posen de relleu:
1. La pèrdua de delegades i delegats dels dos sindicats 
majoritaris que passen en tres ansy del 77,79% al 
73,77%. Una pèrdua de quatre punts que és una 
tendència dels darrers anys.
2. La seua hegemonia en el sector privat on mantenen 
grans borses de delegades i delegats.
3. La major pluralitat sindical en el món funcionarial. 
4. La forta presència de la Intersindical Valenciana en 
el sector funcionarial.
5. La reduïda presència nostra en el sector privat.

La desigual implantació territorial de la Intersindical 
Valenciana mostrant-se una major presència en tots els 
àmbits a València, seguida de Castelló i d’Alacant.

Per sectors, la Intersindical Valenciana té una 
presència important en les administracions i empre-
ses públiques i en algunes empreses privades. Som el 
sindicat majoritari a l’ensenyament públic, amb majoria 
absoluta al no universitari, i el més votat a la Generali-
tat Valenciana on som el segon sindicat en nombre de 
delegades i delegats. A més, tenim presència en sectors 
com: administració local, autonòmica i estatal, admi-
nistració justícia, sanitat pública i privada, audiovisual, 
metall, turisme, construcció, neteja, personal depenent, 
transport públic i privat, sector ferroviari.

Les dades posen en evidència que som una realitat 
sindical en determinats sectors laborals, especialment 
el sector públic, però que encara ens queda molt de 
camí per recòrrer per ser una alternativa real en molts 
sectors i en el conjunt del món laboral. No obstant això, 
és cert que en termes d’acció sindical, global i sectorial, 
en les lluites laborals i de presència social som un re-
ferent per moltes treballadores i treballadors. Un dels 
nostres reptes per al futur immediat és que aquestes 
persones donen el pas per formar part de la Intersindi-
cal Valenciana.

En els darrers anys hem anat constituint seccions 
sindical en empreses i administracions públiques i ens 
hem presentat als processos electorals. El creixement 
de la Intersindical Valenciana és constant però més lent 
del que desitjaríem. El treball d’extensió funcional i te-
rritorial ha de ser una cosa de totes les persones afilia-
des, militants, delegades i de tots els òrgans sindicals i 
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de tots els sindicats que hi formem part. L’experiència 
ens demostra que el boca orella, el treball des de la 
base, als centres de treball, és una de les millors eines 
per crèixer però hem d’anar més enllà per la qual cosa 
cal aprofundir en els acords dels darrers congressos 
per dedicar persones i recursos al treball en el sector 
privat. Recentment el Secretariat Confederal ha apostat 
per impulsar en eixa línia destinant més personal a eixe 
treball. Eixe és el camí per al futur, sense descuidar el 
treball en els sectors històrics i consolidats, i tot i res-
pectant la sobirania de les organitzacions confederades 
i el nostre model sindical.

Complementàriament, s’han d’aprovar plans d’exten-
sió sectorials, territorials i generals per als propers 
anys que siguen realistes i avaluables pels òrgans 
sindicals corresponents i posar en marxa campanyes 
d’afiliació permanents per anar ampliant la nostra afi-
liació i implantació.

En el darrer Congrés es van aprovar algunes mesures 
per impulsar el treball intersindical en tots els àmbits.

Una d’elles va ser la creació de les Coordinadores 
Intersindicals en els diferents àmbits territorials per 
coordinar i optimitzar la política sindical i sociopolíti-
ca  El procés de constitució ha estat lent i només s’han 
constituit dues. Una de les nostres tasques pels propers 
quatre anys ha de ser la seua constitució i dinamitza-
ció a tots els territoris per impulsar el nostre treball 
sindical, millorar la nostra acció sindical i cohesionar la 
Intersindical Valenciana.

Altra va ser la possibilitat de convocar assemblees 
generals de persones afiliades i/o de treballadores i 
treballadors en els diferents àmbits funcionals i territo-
rials per tractar i decidir sobre els assumptes relacio-
nats amb la línia sindical. Aquesta experiència ha estat 
positiva en les ocasions que s’ha posat en funcionament 
com ara la convocatòria de Consells Confederals, en 
diverses negociacions o processos de lluita. La seua 
pràctica ha estat valuosa per cada sindicat vinculat a la 
Intersindical Valenciana i per aquesta per la qual cosa 
cal seguir i aprofundir en aquesta línia de treball en els 
propers anys. 

En eixa línia es proposa una nova línia d’intervenció 
per informar, coordinar i desenvolupar sobre l’acció 
sindical comuna al conjunt de l’organització que con-
sistiria en la convocatòria d’assemblees de delegades 
i delegats sindicals en els diferents àmbits funcionals i 
territorials. 

La formació de les delegades i delegats sindicals, 
de la nostra afiliació, és una tasca fonamental per la 
defensa de les treballadores i treballadors que repre-
sentem i per cumplir amb les nostres obligacions com 
sindicat. Per això, des dels òrgans sindicals i des de 
l’Escola Sindical de Formació Melchor Botella es po-
saran en marxa plans de formació sindical per garan-
tir-ho. 

Una altra de les nostres tasques és posar en valor el 
sindicalisme, el treball sindical, el paper de les de-
legades i delegats sindicals davants dels atacs de la 
dreta, la patronal i alguns mitjans de comunicació que 
pretenen afeblir, i destruir, les organizacions sindicals. 
Aquesta tasca no és ni serà fácil pels grans mitjans que 

s’hi dediquen, ni tampoc per la desafiliació i el descrèdit 
envers els sindicats. Una situació en la que, malgrat 
no tindre la responsabilitat que tenen els dos sindicats 
majoritaris per les seues pràctiques allunyades dels in-
teressos de la classe treballadora, ens veiem immersos 
tots els sindicats. Cal doncs, continuar la nostra feina, 
i si és possible intensificar-la, per informar, integrar, 
connectar, integrar i formar les persones afiliades, les 
treballadores i treballadors, especialment la gent més 
jove, les persones aturades, les dones i les persones 
nouvingudes per superar aquesta situació.

Una de les eines per aconseguir-ho és recuperar les 
assemblees com l’espai de presa de decisió en els 
centres de treball. Hem dit que, per nosaltres, aquesta 
és la manera natural de treballar però som conscients 
que en molts centres de treball i sectors no és així com 
es fan les coses. Per això, hem de passar pantalla a la 
pràctica sindical del sindicalisme majoritari i obrir les 
finestres per tot arreu per garantir que siguen les tre-
balladores i treballadors les que prenguen les decisions 
sobre els temes que els afecten. Hem de donar un pas 
endavant en el camí per sindicalitzar les empreses, 
recuperar el valor de la lluita col·lectiva de la classe 
treballadora i posar en valor el moviment sindical.

La Intersindical Valenciana i els sindicats vinculats 
sempre han estat oberts al conjunt de les treballadores 
i treballadors i de la societat. En les nostres assem-
blees i reunions sempre han pogut participar totes 
aquelles persones que ho han volgut fer. Les decisions 
que afecten al conjunt de les treballadores i treballa-
dors sempre s’han pres en reunions obertes. A més, 
des de sempre, hem assumit les decisions dels proces-
sos assemblearis i participatius en els que hem parti-
cipat, bé foren de l’àmbit laboral o social. És una marca 
de la casa, una part important de la nostra historia 
des de la nostra constitució i des de la constitució dels 
sindicats que s’hi vinculen. Per això, hem estat còmodes 
en processos de lluita com ara el moviment altermun-
dialista, els Fòrums Socials, el 15M o les Marxes de la 
Dignitat. A més, les nostres seus són punt de trobada 
de molts col·lectius socials. Com hem dit, aquesta ha 
estat, està i estarà, una de les nostres senyes d’identi-
tat. Hem de conservar-la intacta i aprofondir en el camí 
de l’obertura al conjunt de la societat per la qual cosa 
caldrà arbitrar les mesures necessàries per mantindre 
aquesta realitat en un moment on la societat i les tre-
balladores i treballadors ho requereixen cada dia més. 
El Sindicat ha d’estar obert a persones i col·lectius de 
treballadores i treballadors i socials pel debat i la presa 
de decisions. 

Per altra part, al llarg dels darrers anys diversos 
sindicats adherits han proposat la possibilitat de man-
comunar serveis i treballs sindicals. Aquest assumpte 
ja va formar part dels debats d’anteriors congressos 
establint-se una fòrmula que ho permet. L’article 32.2 
dels Estatuts diu: “INTERSINDICAL VALENCIANA i els 
sindicats que formen part d’ella podran mancomunar 
la realització de diversos serveis i treballs. La prestació 
dels serveis serà acordada pels òrgans de la INTER-
SINDICAL VALENCIANA i els sindicats que vulguen 
participar, a través del corresponent protocol”. Con-
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seqüentment amb açò, no cal obrir nous debats sobre 
aquest assumpte en existir un procediment per fer-ho 
que només cal activar en cas que existesca una propos-
ta concreta per mancomunar algun servei. 

En el darrer període congressual el funcionament dels 
òrgans sindicals de la Intersindical Valenciana (Secre-
tariat i Consell Confederal) ha estat normal, correcte i 
satisfactori. A més de les reunions ordinàries previstes, 
s’han convocar quantes vegades ha estat necessari per 
decidir col·lectivament sobre tots els assumptes de la 
nostra política sindical i organitzativa. No obstant això, 
és cert que vivim en un moments on la participació ha 
tingut una baixada important dintre de l’organització 
però malgrat açò, els òrgans s’han reunit i han pres les 
decisions que tocava en cada moment. Caldrà, de cara 
al futur, impulsar i dinamitzar la participació de les per-
sones afiliades en les assemblees, les àrees de treball, 
els Consells Confederals i els Congressos.

Efectivament, un dels punts a impulsar ha de ser 
la participació de l’afiliació en tots els processos de 
decisió i en els assumptes transversals i generals, com 
ara en les àrees de treball actuals i en aquelles que es 
puguen constituir en el futur. Les àrees de treball han 
de tindre un caràcter obert, participatiu i assembleari i 
un àmbit funcional i territorial en base a allò regulat als 
estatuts i acordat als òrgans sindicals. Com hem dit en 
el punt anterior, la participació no passa pels seus mi-
llors moment. Ara bé, és una obligació dels òrgans sin-
dicals, especialment del Secretariat Confederal i de les 
persones coordinadores de les àrees de treball, establir 
els procediments adequats i realistes per impulsar la 
participació de les persones afiliades o d’aquelles altres 
que vulguen col·laborar amb la nostra organització.

Un dels aspectes a impulsar ha de ser donar resposta 
a la gent precària i aturada. Aquests col·lectius no es 
veuen representats en els sindicats, tampoc en el nos-
tre. Un dels nostres reptes és capgirar aquesta situació 
amb l’establiment d’una estructura sindical participa-
tiva, flexible i transversal per la seua autoorganització 
dintre de la Intersindical Valenciana.

També hem de donar un nou impuls a la Intersindical 
Jove amb la dinamització d’una estructura de país i en 
cada territori per respondre a les reivindicacions i situa-
cions laborals de la gent jove i evitar, a més, la fractura 
generacional existent al món sindical i, en particular, en 
determinats àmbits de la nostra organització.

La resposta del moviment sindical a les polítiques 
laborals, socials i econòmiques ha de ser local i glo-
bal. La resposta local passa per tindre un sindicat fort, 
cohesionat, preparat pels nous reptes que travessa el 
món del treball i per establir les aliances necessàries 
per aconseguir-ho.  Al llarg de la ponència hem parlat 
sobre les diverses propostes per debatre en aquest Ve 
Congrés per fer-ho possible.

Repecte de la resposta global, el Sindicat ha de conti-
nuar treballant per enllestir aliances a l’àmbit nacional, 
estatal i internacional que servesquen per defensar la 
classe treballadora davant de l’ofensiva neoliberal. Per 
això, considerem necessari mantenir el nostre treball 
en la Confederació Intersindical com un espai sindical 
que ens permet abordar i unificar propostes, lluites i 

negociacions en l’àmbit estatal sense perdre la nostra 
sobirania en la determinació de la nostra política sindi-
cal, organitzativa i d’aliances. 

A més, també hem de mantener la nostra presència a 
les trobades del sindicalisme alternatiu i dels movi-
ments socials als àmbits nacional, estatal i internacio-
nal, estrenyent la relació amb els sindicats que tenen 
un model sindical similar al nostre. En eixe sentit, 
també apostem donar continuitat els protocols signats i 
el treball unitari que portem endavant entre la Intersin-
dical Valenciana, la Intersindical Alternativa de Cata-
lunya i l’STEI Intersindical de les Illes Balears. 

Com a conclusió cal destacar la necessitat de treba-
llar per avançar en la cohesió, extensió i implantació 
de la Intersindical Valenciana. Per fer-ho, cal enfortir i 
dinamitzar l’organització, els diferents òrgans i estruc-
tures sindicals i posar en marxa plans de formació per 
a les delegades i delegats i les persones afiliades que 
serviran per avançar en el procés d’emancipació de les 
treballadores i treballadors i del nostre país.
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PONÈNCIA D’ACCIÓ SINDICAL
Davant nous escenaris: Intersindical Valenciana més unitària, autònoma, assem-
bleària, reivindicativa, feminista, nacional i de classe

En el moment de redactar aquesta ponència i, segura-
ment, a la data de celebració del Congrés, són i seran 
moltes les incerteses sobre les futures polítiques en 
matèria de drets laborals, socials i civils que governs 
d’un o altre color o àmbit, portaran a la pràctica.  La 
diversitat de situacions ens obliga a preparar-nos per 
donar la resposta sindical més adient en cada circum-
stància i per no caure en una deriva ideològica que ens 
allunye dels nostres propòsits, cal, per això, que refer-
mem els principis i fins que estatutàriament regeixen la 
nostra acció sindical i sociopolítica.

Amb la finalitat de delimitar i motivar les línies bàsi-
ques d’acció sindical és imprescindible començar per 
una anàlisi del context polític, socioeconòmic i sindical; 
per a, posteriorment, intentar prioritzar el treball sindi-
cal transversal de la Intersindical Valenciana.

1. Context polític

El passat 24 de maig de 2015 es van celebrar les elec-
cions municipals i autonòmiques. Aquestes van posar 
fi a 20 anys de govern de la dreta al País Valencià. Una 
etapa caracteritzada per unes polítiques antisocials i 
antivalencianes que ens han portat a la situació d’emer-
gència social i nacional que encara, avui, estem patint.

Com a conseqüència d’aquest procés electoral es va 
conformar una nova majoria parlamentària i un nou 
Govern de caire progressista i valencianista integrat pel 
PSOE-PSPV i Compromís, amb el suport en la investi-
dura de Podem. Aquest nou escenari neix fonamentat 
en un document programàtic, l’Acord del Botànic, signat 
pel PSOE, Compromís i Podem, no exempt, al seu inici, 
de serioses dificultats que requeriren un posicionament 
ferm de la societat civil organitzada, en la qual s’integra 
Intersindical Valenciana amb un paper destacat.

El contingut d’aquest pacte s’estructura en cinc eixos 
d’actuació, que podríem resumir, a grans trets, com:
1. Rescata ciutadà: dret a l’habitatge, renda garantida 
de ciutadania, dret a la llum, aigua i gas, lluita contra 
la pobresa infantil, suport a les persones  amb 
dependència i nul·la tolerància a la violència de gènere. 
2. Regeneració democràtica i lluita contra la corrupció: 
transparència, independència dels òrgans de control de 
la gestió pública, participació ciutadana, reforma de la 
llei electoral valenciana, eficàcia front a la corrupció i el 
clientelisme...
3. Governar per a les persones: prioritzar en la despesa 
del govern el sistema públic de sanitat, educació i 
els serveis socials; recuperació del sistema sanitari 
públic, recuperació de l’atenció sanitària universal i 
supressió dels repagaments; paralitzar les retallades 
en serveis públics i progressivament garantir l’extensió 
a tots els nivells; pal·liar els efectes negatius que 

tindrà l’aplicació de la LOMQE; reactivació de la ràdio 
i televisió públiques valencianes; llei integral per a la 
igualtat efectiva i apostar per unes administracions 
compromeses amb la cultura valenciana i, 
especialment, en el paper del valencià.
4. Nou model productiu: reindustrialització de la nostra 
economia, recuperació de l’agricultura valenciana, 
impuls d’un turisme sostenible, impuls la transició 
ecològica del model productiu, recuperació del sistema 
financer valencià, refundació de l’Institut Valencià 
de Finances, incentivació de les caixes d’estalvis 
no bancaritzades, dotació de les infraestructures 
estratègiques, desbloqueig de la reforma de l’Estatut 
d’Autonomia respecte a les inversions de l’Estat, 
paper actiu de les institucions com a agent de 
desenvolupament. Avançar cap a unes relacions 
laborals que revertisquen el procés de precarització i un 
pla específic de foment del cooperativisme i l’economia 
social.
5. Finançament just i auditoria ciutadana: finançament 
adequat, reconeixement del deute històric de l’Estat, 
auditoria ciutadana del deute de la Generalitat i creació 
d’una Agència Tributària pròpia.

El fet de reproduir, succintament, el contingut de 
l’Acord del Botànic, no té una altra finalitat que posar 
damunt la taula aquest acord; entenent, però, que va 
més enllà d’un document programàtic polític. Es tracta, 
si més no, d’un contracte social sobre el que hem de 
debatre i decidir si, col·lectivament i sindicalment, 
apostem, amb el matisos i prevencions, clar està, que la 
nostra posició sindical ens permeta i considerant que la 
seua vocació generalista no permet abastar amb detall 
tots els aspectes,  les diferents alternatives i, molt 
menys, la programació temporal del seu desenvolupa-
ment. 

Per altra banda, a l’àmbit estatal, les eleccions gene-
rals del 20 de desembre de 2015, deixaren un panorama 
d’incertesa política preocupant; potser no tant com 
alguns volen donar a entendre, perquè, per nosaltres, la 
preocupació ha de raure en definir i concretar l’aplicació 
d’un programa polític en consonància amb els nostres 
interessos de classe i nacionals i no en una hipotètica 
inestabilitat temporal de la governança. A la fi, l’estat 
i l’administració pública continuen funcionant amb 
normalitat, malgrat els responsables polítics, tant si els 
i les hi tenim, com si no.

La qüestió és que el resultat electoral no va atorgar 
majories suficients com per garantir, no sols la inves-
tidura d’un president del govern, sinó tampoc la confi-
guració d’un govern que aplique un determinat progra-
ma polític; preferiblement, el més proper als nostres 
posicionaments sindicals. Vista l’evolució dels esdeve-
niments en el marc polític estatal, i descartat un pacte 
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d’esquerres entre PSOE, Podem, Compromís, Unitat 
Popular i, potser, alguns altres partits nacionalistes, 
concloíem al Consell Confederal del 16 d’abril, cele-
brat a Alzira, que calia «treballar per la configuració 
d’un govern d’unitat d’esquerres a l’estat espanyol i, 
segurament, amb més probabilitats en un escenari de 
nova convocatòria electoral».

Un propòsit que, en principi, s’albirava més proper 
amb la conformació d’una candidatura de concentració 
i d’esquerres, integrada per Podemos, les confluències 
i Izquierda Unida, la qual cosa obria grans expectatives 
electorals, confirmades, fins i tot, per les enquestes 
electorals realitzades al llarg de la campanya i les en-
questes a peu d’urna del mateix dia de les votacions.

Malauradament, res més lluny de la realitat: l’elec-
torat s’ha pronunciat, allunyant les possibilitats d’un 
govern progressista i de canvi a l’Estat espanyol. Les 
opcions neoliberals, representades pel Partit Popular 
han eixit enfortides, en part a costa de la seua marca 
blanca, Ciutadans; el descontent social no va ser arre-
plegat per les forces progressistes que no obtenen una 
majoria suficient per configurar un govern de canvi.

No és objecte d’aquesta ponència analitzar profunda-
ment les causes d’aquest resultat, però si cal plantejar 
algunes premisses que ens ajuden a entendre-les i fer 
una lectura sindicalment adient:
a) El resultats d’aquestes eleccions no obeeixen a una 
acció de govern concreta dels darrers sis mesos, ni a 
canvis objectius en la situació socioeconòmica.
b) El missatge de la por a un retrocés en la recupera-
ció econòmica si guanyaven les esquerres i la poten-
ciació, en un context d’incertesa política per manca de 
govern a l’Estat, de la imatge de valor segur de l’opció 
del Partit Popular, els ha permès recuperar una part 
del vot perdut.
c) La imatge donada pels partits del canvi en la ne-
gociació per la conformació d’un govern progressista 
ha estat un gran desencís d’una part important de 
l’electorat.
d) L’estratègia, política o mediàtica, dels partits d’es-
querres de plantejar la campanya electoral en clau de 
discernir l’hegemonia política a les esquerres, no ha 
contribuït a sumar vots per batre el vertader objectiu. 
e) L’abandonament de la lluita i de la mobilització al 
carrer ha servit per desmobilitzar l’electoral progres-
sista.

TAULA 1. COMPARATIVA RESULTATS ESTATALS – ELECCIONS 
GENERALS

2016 (26J) – vots/% 2015 (20D) – vots/% 2011 – vots/%

PARTICIPACIÓ 24.161.083 (69,84) 25.350.447(73,20) 24.666.441 (68,94)

NULS 225.888 (0,93) 226.997 (0,90) 317.555 (1,29)

BLANCS 178.521 (0,75) 187.771 (0,75) 333.461 (1,37)

2016 2015 2011

CANDIDATURA VOTS/(%) ESC VOTS/(%) ESC VOTS/(%) ESC

PP 7.906.185 
(33,03)

137 7.236.965 
(28,71)

123 10.866.566 
(44,63)

186

PSOE 5.424.709 
(22,66)

85 5.545.315 
(22,00)

90 7.003.511 
(28,76)

110

U PODEMOS 5.049.734 
(21,1)

71 5.212.711 
(20,68)

69

U POPULAR 0 926.783 
(3,68)

2 1.686.040 
(6,92)

11

C’S 3.123.769 
(13,05)

32 3.514.528 
(13,94)

40 - -

ERC 629.294 (2,63) 9 601.782 
(2,39)

9 256.985 (1,06) 3

DIL 481.839 (2,01) 8 567.253 
(2,25)

8 1.015.691 
(4,17)

16

PNV 286.215 (1,20) 5 302.316 
(1,20)

6 324.317 (1,33) 5

BILDU 184.092 (0,77) 2 219.125 
(0,87)

2

CC 78.080 (0,33) 1 81.917 (0,32) 1 143.881(0,59) 2

*Font: Ministeri de l’Interior

Del que hem dit podem concloure que el resultat ha 
estat degut més, a errades estratègiques dels partits 
d’esquerres, que no a la percepció de resultats objec-
tius per la ciutadania derivats de l’aplicació d’un pro-
grama polític. L’abstenció ha passat de ser de votants 
de centre-dreta o dreta a ser de votants de centre-es-
querra o esquerra.

La conseqüència d’aquesta nova comesa electoral és 
que, encara que no hi ha un joc de majories clar, les 
opcions polítiques neoliberals estan millor situades per 
afrontar una investidura i un govern en minoria, amb el 
suport extern, per acció o per omissió, d’altres opcions. 
No obstant, l’alternativa d’unes terceres eleccions ge-
nerals segueix estan present, però amb poques possibi-
litats de ser una realitat.
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Per altra banda, al País Valencià, cal fer altra lec-
tura per saber si, a més de les raons exposades en 
clau estatal, hem de valorar la possibilitat que un any 
de govern de canvi autonòmic haja passat factura als 
partits polítics implicats. En termes de percentatge de 
vots, per eliminar la variable de la participació i l’efecte 
distorsionador de la llei d’Hont, els resultats autonò-
mics, tant del PSPV com d’Units Podem-Compromís, 
segueixen la mateixa tendència que a l’àmbit estatal, 
però, si cal, les tendències es fan més acusades a la 
baixa. Per la seua banda el PSPV experimenta, percen-
tualment, un increment del vot, però si a l’estat, l’aug-
ment és de 2.66 punts, al País Valencià és sols de 0.97 
punts; mentre que Units Podem- Compromís baixa 3.93 
punts respecte de 2015 i a l’estat aquesta disminució és 
de 3.26 punts.

A la vista d’aquests resultats, no sembla que hi haja 
diferències significatives, però sí es fa evident que, l’hi-
potètic efecte positiu d’arrossegament del vot per una 
bona acció de govern, no s’ha produït. Per tant, deixant 
de costat altres consideracions específiques d’una de 
les dues opcions polítiques, podem afirmar que, un any 
de govern autonòmic de canvi, no ha servit per con-
solidar la credibilitat, ni l’acció de govern, dels partits 
governants més enllà de la que puguen tenir a nivell 
estatal.

TAULA 2. COMPARATIVA RESULTATS PAÍS VALENCIÀ – ELECCIONS 
GENERALS 

2016 2015 2011

PARTICIPACIÓ 2.608.040 (74,08) 2.697.654 (76,58) 2.639.090 (74,18)

NULS 22.857 (0,88) 23.119 (0,86) 31.762 (1,20)

BLANCS 15.371 (0,59) 16.119 (0,60) 28.785 (1,10)
*Font: Ministeri de l’Interior

2. Context socioeconòmic

És una obvietat que des del darrer Consell Confederal, 
en abril de 2016, fins el moment de redactar aquesta 
ponència, els canvis polítics produïts al País Valencià, o 
a l’Estat, no han donat pas a una modificació substan-
cial de la situació socioeconòmica. No obstant, però, 
anem a fer un repàs d’alguns indicadors econòmics, 
laborals i socials, tots de l’INE, que ens puguen perme-
tre fer una foto fixa a desembre de 2015.

PIB

En l’any 2015 i respecte de 2014 el PIB de l’Estat s’ha 
vist incrementat en un 3,2%, mentre que al País Valen-
cià l’increment ha estat d’un 3,6%. Per la seua banda, el 
PIB per càpita ha experimentat un increment del 2’2% 
a l’Estat espanyol i un 4,5% al país Valencià. No obstant, 
cal destacar que el PIB per càpita del País Valencià és 
de 20.586 €, mentre que la mitjana de l’Estat es situa en 
23.300 € per l’any 2015.
TAULA 3. VARIACIÓ DEL PIB EN 2015

%  2015 ESTAT PAIS VALENCIÀ
PIB + 3,2 +3,6

PIB x càpita +2,2 +4,5

ATUR
Segons les dades de l’EPA del quart trimestre de 2015 i 
comparant amb el mateix període de 2014 la taxa d’atur 
ha passat d’un 23,70 a un 20,90%, mentre que al País 
Valencià, ha passat d’un 23,48 a un 21,45%.

TAULA 4. COMPARATIVA TAXA D’ATUR A L’ESTAT I AL PAÍS VALENCIÀ 
EN 2014 I 2015

% ESTAT PAÍS VALENCÀ
2014 2015 2014 2015

% ATUR 23,70 20,90 23,48 21,45

Segregant aquestes mateixes dades per grups de edat, 
trobem que la taxa d’atur del 4 trimestre de 2015 en 
persones menors de 20 anys és del 66,06% i pel grup 
situat entre 20 i 25 anys del 42,52%  i la corresponent 
al quart trimestre de 2014 és de 67,28 i 48,88% a l’estat 
espanyol, mentre que al País Valencià aquestes ma-
teixes dades són de 59,49 i 43,50% respectivament en el 
4T de 2015 i del 71,72 i 45,95 respectivament per 2014.

TAULA 6. COMPARATIVA TAXA D’ATUR A L’ESTAT I AL PAÍS VALENCIÀ 
EN 2014 I 2015 EN MENORS DE 25 ANYS

% ESTAT PAÍS VALENCIÀ

2014 2015 2014 2015

< 20 ANYS 67,28 66,06 71,72 59,49

De 20 a 25 ANYS 48,88 42,52 45,95 43,50

Per altra banda, si segreguem per sexe, les dades en 
el quart trimestre de 2015 i 2014 son pel cas de l’estat i 
del País Valencià,

TAULA 7. COMPARATIVA TAXA D’ATUR A L’ESTAT I AL PAÍS VALENCIÀ 
EN 2014 I 2015 PER SEXE

% ESTAT PAÍS VALENCIÀ

2014 2015 2014 2015

DONES 24,74 22,52 24,53 22,76

HOMES 22,80 19,49 22,62 20,33

 

SALARIS
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Pel que fa als salaris bruts mensuals, els resultats per 
l’any 2014 (no hi ha dades de 2015), són:

TAULA 8. COMPARATIVA SALARI BRUT MENSUAL A L’ESTAT I AL PAÍS 
VALENCIÀ EN 2014

SALARI 2014 € ESTAT PAIS VALENCIÀ

MITJA 1881,3 1745,4

MITJANA 1602,5 -

A l’àmbit estatal, la segregació per sexe de les dades 
salarials de 2014, per franges salarials, dóna els se-
güents resultats:

TAULA 9. COMPARATIVA SALARI BRUT MENSUAL A L’ESTAT EN 2014 
SEGREGAT PER SEXE

% < 1221 € >1221 i < 2173 € > 2173 €

DONES 41,1 34,9 24,0

HOMES 19,7 44,7 35,7

Si fem la segregació per grups d’edat el resultats són 
els següents:

TAULA 9. COMPARATIVA SALARI BRUT MENSUAL A L’ESTAT EN 2014 
SEGREGAT PER GRUPS D’EDAT

% < 1221 € >1221 i < 2173 € > 2173 €

De 16 a 24 anys 67,7 27,8 4,5

De 25 a 34 anys 35,7 44,8 19,5

De 35 a 44 anys 27,0 40,2 32,9

De 45 a 54 anys 24,3 39,9 35,9

> de 55 anys 24,0 35,5 40,5

EXECUCIONS HIPOTECÀRIES DE VIVENDES DE PERSO-
NES FÍSIQUES

Com a dada d’impacte social considerable, anem a 
analitzar les execucions hipotecàries sobre habitatges de 
persones físiques a l’Estat i al País Valencià en 2014 i 2015

TAULA 10. EXECUCIONS HIPOTECÀRIES DE VIVENDES DE PERSONES 
FÍSIQUES EN 2015

EXECUCIONS HIPOTECÀRIES 2015 % 

ESTAT 38943 -13,3

PAÍS VALENCIÀ 7437 -9,8
Aquestes dades poden suggerir que alguns indicadors 

reflecteixen una certa milloria en la situació socioe-
conòmica  de l’Estat i del País Valencià, però una lectura 
acurada ens demostra que estem molt lluny de consi-
derar superada la crisi; per tant, la situació d’una gran 
part de la població continua sent d’emergència social.

L’evolució positiva de les dades macroeconòmiques no 
transcendeixen a la vida quotidiana de forma percep-
tible. Així, trobem un cúmul de causes que justifiquen 
que les economies domèstiques, especialment les 
valencianes, no es facen ressò d’aquesta lleu milloria:

  – La taxa d’atur continua sent intolerablement elevada, 
a més, colpeja de forma especial a les dones i joves.

  – La bretxa salarial entre homes i dones o joves és més 
que evident.

  – La contractació laboral, encara que no ho reflec-
teixen les dades emprades, és de baixa qualitat per la 
temporalitat excessiva i la imposició de modalitats a 
temps parcial.

  – La protecció social a les situacions d’atur és total-
ment insuficient.

  – Els indicadors al País Valencià són inferiors a la mit-
jana de l’Estat.

Per una altra banda, pel que fa als serveis públics, 
com a pilar fonamental de l’estat de benestar, malgrat 
haver experimentat una reducció de la pressió per mo-
tius electoralistes, continuen arrossegant el pes de les 
retallades dels darrers anys en matèria pressupostària, 
que afecta greument a les plantilles, infraestructures i a 
la mateixa cartera de serveis, tant en aspectes qualita-
tius com quantitatius.

Per tot allò que hem dit, i sense ànim de fer una 
descripció detallada de l’impacte de la crisi i de les 
mesures neoliberals imposades per, suposadament, 
superar-la, podem concloure que, a data d’avui, no han 
canviat les circumstàncies socioeconòmiques de la 
classe treballadora respecte de l’anterior anàlisi i, per 
tant, els eixos d’acció sindical tampoc canvien, excepte 
alguns matisos.

3. Línies d’acció sindical 2016

Com déiem a novembre de 2015 i hem de continuar 
dient: «Davant aquesta situació, Intersindical Valencia-
na va apostar, i ha de continuar apostant,  per donar 
una resposta unitària als centres de treball, els barris i 
els pobles. Per fer-ho possible hem impulsat diverses 
plataformes i xarxes unitàries com les Marxes de la 
Dignitat, les Plataformes per la Sanitat o Educació Pú-
blica, les Xarxes de suport a les persones depenents… 
El Sindicat ha considerat que cal acabar amb les 
polítiques neoliberals impulsades per la troica sumant 
persones i entitats a l’organització i la lluita. Els proces-
sos d’unitat popular han d’anar més enllà de la convo-
catòries electorals si volem, de veritat, transformar la 
societat i acabar amb aquest sistema.

És per això que una part del nostre treball és fa en 
l’àmbit sociopolític. No és una casualitat. Les relacions 
laborals han canviat molt en els darrers anys, la preca-
rietat, la rotació, l’exclusió social… fan que la lluita de la 
classe treballadora trascendisca els centres de treball, 
la tradicional fàbrica, per situar-se també als barris i 
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pobles. I en aquest àmbit, com en els centres de treball, 
apostem per treballar la unitat de totes les persones 
que volen transformar la societat i caminar envers una 
societat més justa i igualitària.»

3. 1. Internacional

Intersindical Valenciana com sindicat de classe i inter-
nacionalista aposta per treballar amb altres sindicats 
i organitzacions socials de l’estat i d’altres països per 
coordinar la política sindical, les actuacions i donar 
resposta a les polítiques neoliberals. Aquestes políti-
ques s’apliquen tenen efectes negatius per la classe 
treballadora i els sectors populars arreu del món. Per 
això, estem compromesos en el treball internacionalista 
directament com Intersindical Valenciana o a través de 
la Confederació Intersindical.

Intersindical Valenciana considera que aquest treball 
solidari i internacionalista és inherent al seu model i 
pràctica sindical per la qual cosa cal destinar persones 
i recursos per millorar el que s’ha fet fins ara i poder 
fer-ho amb unes condicions adequades per aconseguir 
els objectius que s’hi fixen.

El Sindicat forma part d’espais internacionals com ara 
Alter Summit o la Xarxa Mundial pels Drets Col·lectius 
dels Pobles. Alguns sindicats vinculats a la Intersindi-
cal Valenciana formen part o participen en activitats de 
la Federació Sindical Mundial. En concret, el Sindicat 
de Treballadores i Treballadors del Metall, l’STICS, el 
Sindicat de Persones Pensionistes i Jubilades i Inter-
sindical Dones. Per altra part, tenim pendent executar 
l’acord per integrar-nos en la Xarxa de Sindicats de 
Nacions sense Estat. 

A més, Intersindical Valenciana, els sindicats adhe-
rits, o a través de la Confederació Intersindical, també 
participa en altres espais estatals i internacionals com 
el Fòrum Social Mundial, el Fòrum Mudial per l’Edu-
cació, la Xarxa Europea de Sindicats Alternatius i de 
Base, la Xarxa Internacional de Solidaritat i Lluites, la 
Internacional de l’Educació, el Fòrum per l’Educació 
en Iberoamèrica, les reunions estatals del sindicalis-
me alternatiu o les Marxes de la Dignitat. També tenim 
relacions amb sindicats i moviments socials de diver-
sos països del món amb els quals mantenim relacions 
bilaterals que serveixen per intercanviar informació i 
coordinar actuacions en l’àmbit general o sectorial.

Les nostres relacions són molt diverses i plurals cosa 
que és un valor molt important per nosaltres. Aquesta 
n’és una de les senyes d’identitat del nostre treball 
que s’ha de perservar en el futur, així com el treball 
des de la igualtat amb totes les organitzacions.  Un 
treball que serveix per fer un aprenentatge comú i per 
millorar la nostra pràctica sindical.

Aquesta ponència planteja continuar i impulsar 
aquest treball internacionalista que serveix per coordi-
nar les respostes a les polítiques neoliberals, establir 
una xarxa de suport mutu i generar alternatives per 
avançar en el procés d’alliberament social dels pobles 
del món. 

Aquest treball en xarxa té i tindrà, en un futur molt 

proper, un repte capdal pel futur de la classe treballa-
dora amb  l’aprovació, si res no ho canvia, dels tractats 
internacionals, com el TTIP, CETA i TISA, en el marc 
de la Unió Europea, que suposen un atac a la nostra 
sobirania, condicionen les nostres polítiques i ataquen 
els drets laborals i socials de les treballadores i treba-
lladors. Tot en un context, el de les institucions de la 
UE, on hi ha molt d’Estat, molt d’interès del gran capital 
i poca o nul·la representació dels pobles que el confor-
men.

3.2. Estat espanyol 

En el moment actual d’incertesa política a l’Estat, es 
fa difícil fer una proposta concreta d’acció sindical, si 
no sabem qui és l’interlocutor definitiu, que sorgirà 
d’hipotètics pactes o d’una nova convocatòria electoral i 
quines seran les seues propostes de govern.

Per tant, la prioritat continua sent que els nostres 
posicionaments siguen assumits pels partits polítics i, a 
ser possible, s’incloguen al futur programa de govern i, 
això sols serà possible, si tenim un govern progressista 
sensible, indefugiblement, a les necessitats de la classe 
treballadora i que abandone el tradicional seguidisme 
dels postulats neoliberals representats per la troica. Hi-
pòtesi poc provable, doncs tot apunta a que tindrem una 
continuïtat en les polítiques socials i econòmiques i, en 
conseqüència, allunyades del nostre model socioeconò-
mic, perfilat al llarg dels anys en ponències congres-
suals o documents de debat del Consell Confederal.

En aquest context, la línia de treball seguida als da-
rrers anys, en el marc de la Confederació Intersindical 
o com Intersindical Valenciana, de confrontació oberta 
i de desgast del Govern conservador, mitjançant les 
grans mobilitzacions com les Marxes de la Dignitat, 
marees, etc, hauran de continuar, tot i que, hem de ser 
conscients, que caldrà recuperar el moviment de les 
marxes i d’altres de l’ostracisme dels darrers mesos; 
cosa que potser no siga tan difícil si, malauradament, 
les polítiques de retallades en drets socials i laborals 
continuen i segueix de plena actualitat el lema de “pa, 
sostre i treball”.

Hem de ser conscients que l’àmbit estatal supera 
la nostra capacitat d’actuació i que en aquesta tasca, 
caldrà, no sols impulsar la Confederació Intersindical, 
perquè siga una eina útil a l’acció sindical en el marc 
estatal, sinó que també caldrà cercar sinèrgies amb 
altres forces sindicals.

Per una banda, l’asimetria de la Confederació i, espe-
cialment, la manca d’una organització sindical potent a 
Madrid dificulten que el missatge confederal siga uni-
forme o, fins i tot, que arribe a escoltar-se i, per l’altra, 
la unitat d’acció amb altres sindicats d’àmbit estatal és 
molt precària; tant si es tracta dels tradicionals sindi-
cats de classe, poc proclius a crear sinèrgies que no 
siguen aquelles que els interessen institucionalment, 
com d’una part del sindicalisme alternatiu, massa 
capficat en un discurs ideològic molt teòric, que acaba 
convertint-se en un pont cap el sectarisme excloent. Tot 
i això, cal mantindre i impulsar la nostra aliança amb el 
sindicalisme alternatiu i de classe com hem estat fent 
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al llarg dels darrers anys. La nostra participació en les 
trobades del sindicalisme alternatiu i/o nacional i les 
nostres relacions bilaterals o multilaterals amb sindi-
cats amics de diversos territoris és una bona eina per 
continuar la nostra lluita contra les polítiques neolibe-
rals. 

Aquestes dificultats ens obliguen a plantejar-nos un 
possible canvi en l’orientació pràctica de l’acció sindical 
estatal. És cert que algunes de les grans mobilitzacions 
convocades a Madrid han tingut un gran èxit, però no 
ho és menys, que aquest és temporalment efímer i, 
per tant, caldrà dissenyar un acció sindical sostinguda 
i coordinada als territoris, per mantenir d’actualitat la 
mobilització sense que ocasione un gran desgast orga-
nitzatiu i econòmic.

Per altre costat, no podem obviar que, a banda de les 
organitzacions sindicals integrades a la Confederació, 
els sindicats amb qui millors sinèrgies mantenim, per 
la similitud de discurs que dóna una concepció sociopo-
lítica nacional, són organitzacions de base organitzativa 
territorial; per tant, s’imposa explorar i aprofundir en 
una línia de treball consistent en la confrontació del 
sindicalisme nacional perifèric a les polítiques centra-
listes i centralitzadores de l’Estat. No hem d’oblidar que 
a més  demanar la derogació de les reformes laborals 
i de les pensions o un salari mínim interprofessional 
digne, també demanem que les competències que 
permeten la seua modificació passen a dependre dels 
governs autonòmics.

3.3. País Valencià

Com hem dit, al País Valencià s’ha conformat una nova 
majoria parlamentària, un nou govern i nous ajunta-
ments que són de caràcter progressista i valencianista. 
Intersindical Valenciana demana al nou govern de la 
Generalitat Valenciana que aposte decididament i ràpida 
per unes polítiques al servei de les treballadores i tre-
balladors i de la majoria de la població valenciana. Per 
fer-ho cal deixar enrere les polítiques neoliberals que 
s’han practicat als darrers anys i tindre com objectiu 
la millora de les condicions de vida de la majoria de la 
població valenciana.

Després de catorze mesos de govern, podem dir que 
algunes coses han canviat. Sense cap dubte, el tarannà 
dialogant és un altre i hem pogut comprovar alguns 
gestos com la universalització de l’assistència sanitària 
(recorregut per l’Estat), la compensació pels repaga-
ments farmacèutics, el pagament dels endarreriments 
de la Llei de Dependència, la paralització dels concerts 
educatius i la supressió del districte únic, la reactivació 
de la concessió de vivendes socials o, en altre ordre de 
coses, el compromís de recuperar els serveis públics 
privatitzats amb matisos, etc., però trobem a faltar una 
política que vaja més enllà dels gestos. No ho diguem 
només nosaltres, ho diu l’electorat que en el seu dia va 
donar suport a les propostes de canvi i que, ara, co-
mença a donar senyals de desencís.

Intersindical Valenciana reivindica que es configure 
una nova realitat social i econòmica del nostre País, 
mitjançant la posada en marxa de plans estratègics:

Amb caràcter urgent, pensem que ja deuria estar fet, 
és vital l’elaboració d’un pla d’emergència social que 
done resposta a les necessitats dels col·lectius més 
desafavorits i en risc d’exclusió social en matèria de 
renda bàsica, habitatge i totes aquelles garanties que 
facen possible l’eficàcia del principi d’igualtat d’oportu-
nitats.

Pensem que s’imposa la necessitat d’un canvi en el 
model productiu, generador i distribuïdor de riquesa, 
menys depenent del turisme, respectuós amb el sec-
tors tradicionals i a l’hora, sostenible i basat en  
l’I+D+I. Paral·lelament a aquest nou model productiu cal 
l’establiment d’un Marc Valencià de Relacions Laborals 
i de Protecció Social que servisca per configurar unes 
relacions laborals pròpies en base a la nostra realitat 
socioeconòmica i que potencier les polítiques actives 
d’ocupació per la generació de treball estable i de quali-
tat. En eixe sentit, el Sindicat aposta per valencianitzar 
l’àmbit laboral amb la creació d’una Agència Valenciana 
de Relacions Laborals que integre les competències ara 
gestionades pel SERVEF, i l’INVASSAT. Una agencia que 
contemple una gestió integral de la formació, imple-
mente les polítiques actives d’ocupació i assumisca 
noves competències en aquest àmbit que ara estan en 
mans de l’estat.

Per una altra banda, es fa evident la necessitat de con-
figurar uns nous serveis públics. Configuració que pas-
sa, en primer lloc, per recuperar la gestió dels serveis 
privatitzats, i apostar decididament, a continuació, per 
uns serveis públics potents, capaços de donar resposta 
a les necessitats d’una societat del segle XXI que pretén 
ser, per damunt de tot, justa, solidària i sense discri-
minacions. A més, en aquests nous serveis públics 
també s’ha de contemplar un sector públic empresa-
rial, de dret públic, que dinamitze l’economia del País, 
assumint aquells aspectes que no poden ser gestionats 
pel sector privat o, en el seu cas, que es gestionen de 
forma deficient.

En aquesta tasca és fonamental el treball d’Intersindi-
cal Valenciana a l’àmbit de la Mesa General de Nego-
ciació en una doble vessant: per una banda potenciant 
la Mesa General con element dinamitzador del canvi en 
els serveis públics i, per l’altra, fent palesa l’empremta 
d’Intersindical Valenciana en la configuració d’aquest 
nous serveis; començant per la nova Llei de la Funció 
Pública, on han de veure’s garantits els drets lingüístics 
dels valencians i valencianes amb la preceptiva capa-
citació lingüística del empleats i empleades públics, i 
continuant per tot un seguit d’iniciatives que han de tor-
nar la dignitat a funció pública en un sentit ample: com 
a gestió de la cosa pública i com a vocació de servei 
públic dels i les que hi treballen.

En referència als serveis públics, mereix una menció 
especial el tema de la RTVV, perquè acabem d’assistir 
a l’aprovació de la nova Llei de la Radiotelevisió Valen-
ciana; un esdeveniment que deuria ser motiu de goig, 
perquè recuperem una eina fonamental de vertebració 
de la nostra realitat nacional, però, malauradament, es 
veu enfosquit, perquè és un projecte que neix mancat 
del necessari consens social, sense respectar els drets 
laborals de l’antiga plantilla de RTVV, i amb serioses 
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limitacions per aconseguir les fites que tots i totes 
desitgem; amb la qual cosa caldrà seguir lluitant per 
recuperar aquest servei públic en tota la seua magni-
tud.

És clar que aquestes propostes no poden desenvo-
lupar-se sense un finançament adequat; per tant, es 
considera que cal un nou sistema de finançament i 
una fiscalitat pròpia per satisfer les necessitats de les 
valencianes i valencians i per dissenyar i portar enda-
vant les polítiques pròpies sense ingerències del govern 
espanyol. En aquesta línia, el Sindicat considera que el 
deute de la Generalitat Valenciana s’ha d’auditar per la 
ciutadania per determinar quina part és il·legal i il·le-
gítima. En eixe sentit, considera que aquest no s’hauria 
de pagar i que cal exigir les responsabilitat polítiques, 
jurídiques i patrimonials al responsables del deute.

Reprenent el fil conductor, aquest procés de canvi que 
hem defensat i defensem, considerem que no pot dur-
se d’esquenes a la societat i requerirà la seua participa-
ció activa. Una participació activa que va començar per 
capgirar les velles polítiques, mitjançant la mobilització, 
i que ha de continuar, perquè el nou País siga la llar 
on tots i totes ens sentim identificats. Arribats ací, ens 
trobem amb la dificultat que la societat civil organitza-
da, que fins ara havia actuat d’una forma coordinada, 
ara està dispersa i desmobilitzada; a més de l’amenaça, 
evident, que es recuperen determinades pràctiques 
patrimonialistes de representació social, que avui 
reclamen de forma insistent els sindicats anomenats, 
legalment, més representatius i que, cal dir-ho, alguns 
sectors de la suposada «nova política» reconeixen.

No es tracta, com se’ns ha acusat, d’atacar les arrels 
del sindicalisme de classe; en absolut, en som fer-
ms defensors. Però sí que s’ha de reconèixer que la 
participació és patrimoni de la societat, considerada 
individualment i col·lectivament, i que, en tot cas, cal 
ser respectuós amb la representativitat guanyada a les 
urnes, siga molta o poca i no pretendre imposar una re-
presentativitat, fictícia i en exclusiva, que només figura 
en disposicions legals obsoletes.

Per tant, reivindiquen que avui està igualment jus-
tificada la vertebració del teixit social, mitjançant la 
continuïtat de l’activitat de les plataformes, marees o 
coordinadores constituïdes al llarg de la crisi, com a 
elements de cohesió social i eines de participació o, fins 
i tot, de mobilització amb la modulació de la intensitat 
que en cada moment es considere oportuna. Entenem 
que és l’única forma d’evitar la dispersió en múltiples 
àmbits de participació que no mantenen cap connexió, 
la suplantació com interlocutors socials o, el que seria 
pitjor, la marginalitat de la societat en el procés de 
canvi.

És per totes aquestes raons que, Intersindical Valen-
ciana promourà un gran acord social i ciutadà entre les 
diferents organitzacions sindicals, socials i ciutadanes, 
perquè les propostes de canvi no s’aturen si no que, al 
contrari, adquirisquen un fort impuls que es concrete 
en una multiplicitat de propostes en defensa dels drets 
de la ciutadania i dels interessos valencians, començant 
per un finançament més just que possibilite les millores 
que la societat valenciana necessita. En cap cas s’ha 

d’entendre aquesta proposta d’acord ciutadà, com un 
instrument per justificar o donar suport a l’acció política 
del govern valencià; més bé tot el contrari, com un con-
trapoder que compense qualsevol vel·leïtat que allunye 
la seua acció dels interessos generals.

Aquest context de tira i arronsa entre el poder executiu 
autonòmic i la societat civil o entre aquest i les orga-
nitzacions sindicals presents als diferents àmbits de 
negociació, no configura un escenari senzill de gestio-
nar per Intersindical Valenciana, doncs ara no és tracta 
d’una situació primària de confrontació entre posicions 
irreconciliables, sinó d’una situació on les sinèrgies i 
les discrepàncies amb un govern, suposadament més 
proper als postulats socioeconòmics progressistes, 
són més sibil·lines i un excés de confluència pot ser 
interpretat com a submissió del sindicat als interessos 
polítics i, en cas contrari, ens podem convertir en aliats 
accidentals de l’oposició més neoliberal.

Arribats a aquest punt, la nostra acció sindical i 
sociopolítica ha d’estar orientada pels nostres trets 
definitoris: de classe, nacional, unitària, autònoma, 
reivindicativa, feminista, ecologista, plural, democrà-
tica i assembleària. Les primeres configuren el nostre 
discurs i les darreres el legitimen; per tant, per portar 
endavant les nostres reivindicacions es treballarà per 
buscar la unitat, l’organització i la lluita de les treballa-
dores i treballadors en les empreses i administracions 
públiques. En eixe sentit, el Sindicat tindrà en compte, 
seguint el seu model, les decisions de les assemblees 
que s’hi convoquen i  continuarà treballant en els espais 
unitaris per construir, des de baix, un moviment social 
i popular que siga el motor de la millora de vida de les 
valencianes i valencians, la transformació social i avan-
ce en l’autogovern del País. 
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PONÈNCIA DE L’ÀREA DE LES DONES
Intersindical Valenciana és feminista

Quatre anys de polítiques contra les dones

Quatre anys inmersos en la crisi  han supostat més 
retallades pressupostàries pels governs  en protec-
ció social, amb una incidència directa en la pèrdua 
de drets. Les desigualtats de gènere persisteixen, la 
violència masclista segueix cobrant-se víctimes, la taxa 
d’atur femení segueix sent superior a la del masculí i 
la bretxa salarial al País Valencià és la més alta dels 
últims sis anys. 

Les últimes dates de l’Institut Nacional d’Estadística 
assenyalen que quasi el 13% de les persones treballa-
dores tenen “guanys baixos” i d’elles, el 64% són dones. 
Malgrat la preparació i formació d’aquestes(un 60% de 
les persones amb estudis universitaris són dones), la 
bretxa salarial de gènere es manté en tots els nivells 
de formació, tipus de contracte i jornada i arriba al 
25,5% al País Valencià. Segons aquestes dates de l’INE, 
al conjunt de l’Estat ha hagut un increment del 0,7 % 
en els salaris, però al País Valencià  ha baixat un 1,1 
%,  motivada sobretot per la baixada dels salaris de 
les dones xifrada en un 2,3%, la més altra de tot l’estat 
espanyol.

La igualtat real i efectiva continua sent una utopia en 
tots els àmbits, també al món laboral. Tanmateix la 
necessitat de la independència econòmica de les dones 
per a poder tindre el control sobre les seues vides, 
la precarietat laboral, l’atur i la inactivitat laboral, la 
misèria de les pensions, fan que aquesta independència 
siga difícil d’aconseguir. A més, el repartiment dels tre-
balls no remunerats -cura i atenció, criança, domèstic- 
continua sent assumit majoritàriament per les dones. 
La incorporació progressiva i imparable d’aquestes al 
món acadèmic i laboral no ha portat annexa la dels 
homes al món dels treballs domèstics i de cura de les 
persones.

Aquesta precarietat afecta molt més a les dones joves 
i pensionistes, a les famílies monomarentals, a les que 
estan en situació d’exclusió social, migrants, amb diver-
sitats o a les que estan en situació de maltractaments.

En aquests quatre anys, a més, s’ha retallat en els 
drets sexuals i els drets reproductius. La reforma de 
la Llei de salut sexual i reproductiva i de l’interrupció 
voluntària de l’embaràs (IVE) que rebutjarem en tot 
l’estat en manifestacions, ha quedat en el retall del dret 
de les dones menors de 16-17 anys. A l’estat, el govern 
nega la possibilitat de ser mares a les dones per la seua 
opció sexual o manera de vida allunyat del model de pa-
rella hetero, al País Valencià el nou govern els respecta 
aquest dret.

El pressupost en igualtat i contra la violència de 
gènere ha patit una retallada de 16,9 milions d’euros, 
afectant a unes dotacions ja de per si mateix precàries. 
Les retallades en recursos especialitzats en violència 

de gènere, deixant sense protecció ni reparació a les 
víctimes d’agressions, les dones i les seues filles i fills, 
tenen conseqüència directa en el macabre llistat de 
feminicidis, amb un balanç  cada any de una mitja de 
70 dones assassinades a les mans d’homes masclistes 
cada any, deixant en evidència que la igualtat no s’està 
treballant adequadament.

En matèria d’educació, no s’educa des de la igualtat. 
La LOMQE no parla de la coeducació com a mecanis-
me per a eradicar conductes sexistes i violentes o  del 
respecte a la diversitat. Al contrari, permet i afavoreix la 
segregació per sexes en l’àmbit educatiu.

En l’àmbit de la participació i representació la presèn-
cia  de les dones segueix sent escassa, sobretot en els 
càrrecs de responsabilitat.

La inactivitat del Govern espanyol en temes tan urgents 
com les violència masclistes, la inexistència de polítiques 
actives que acaben la feminització de la pobresa, la dis-
criminació salarial de gènere- vertical i horitzontal- han 
fet que els feminismes es facen més visibles que mai i 
orquestren iniciatives que recorren tot l’Estat i s’imbri-
quen pràcticament en qualsevol organització.

Des de l’Àrea de les Dones d’Intersindical hem treba-
llat aquests quatre anys contra totes les discrimina-
cions i violències que patim les dones, participant en 
totes les coordinadores i plataformes a del País Valen-
cià i l’estat. Hem estat les impulsores d’una marxa -el 
7N- que va marcar una fita en la història del feminisme 
en l’estat espanyol. Unes violències múltiples, de les 
quals el feminicidi només és la  part visible, baix de la 
qual hi ha milers de violències a les quals tenim que 
enfrontar-nos cada dia les dones només per ser-ho  i 
contra les quals Intersindical Valenciana ha de llui-
tar, denunciant i perseguint qualsevol manifestació 
d’aquestes dins i fora d’ella. Fent real la premissa dels 
seus estatuts quan es defineix feminista.

Intersindical Valenciana és feminista

La lluita pels drets de les dones ha sigut intensa i des 
de tots els fronts possibles.  Hem portat el missatge 
feminista allí on ens han cridat o on hem insistit estar 
quan se’ns ha volgut obviar i convidat als altres sin-
dicats “majoritaris” o associacions més properes als 
partits en el govern. Des de l’Àrea hem volgut visibi-
litzar i donar veu a tots els sindicats que la integren. 
Estudiant la problemàtica de cadascun, ajudant en les 
negociacions dels plans d’igualtat.  Però fan falta més 
persones, més implicació. Fa falta formació en gènere, 
en negociació de plans d’igualtat, per a totes les per-
sones del sindicat, perquè la igualtat no és una paraula 
buida ni una cosa que ens afecte només a les dones. Cal 
tornar a definir-nos com feministes, estudiar i entendre 
que vol dir ser-ho.
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Intersindical Valenciana és feminista, per això, assu-
meix la lluita contra la discriminació de gènere en tots 
els àmbits de la vida, tant la privada com la pública, i 
especialment en l’activitat sindical, assumint i poten-
ciant la defensa de la igualtat real i efectiva entre dones 
i homes. Es compromet en el desenvolupament d’ac-
cions i mesures transversals per a promoure la igualtat 
en els sindicats de la mateixa, així com en la utilització 
d’un llenguatge inclusiu en totes les comunicacions i la 
garantia d’un espai de treball lliure de sexisme en els 
seus òrgans.

L’Àrea de les Dones impulsa i coordina els treballs 
orientats a eradicar el sexisme i la lluita per la igualtat,  
clau per a l’assumpció d’una línia sindical des d’una 
òptica feminista. Si el treball d’aquets quatre anys ha 
convertit la nostra organització en un referent feminista, 
no hem de deixar de treballar perquè continue sent-lo 
des de la nostra lluita pels drets de les dones.

Des de la Coordinació de l’Àrea de les Dones, trans-
versal als diferents sindicats d’Intersindical Valenciana, 
s’han de promoure actuacions i iniciatives per a la con-
tinuïtat d’Àrees de Dones i afavorir la creació en aquells 
sectors on no estiguen creades i el seu funcionament 
real. Apostar pel desenvolupament d’aquestes àrees 
es l’única forma d’aconseguir visibilitzar les problemà-
tiques específiques de cada sector i territori i treballar 
per millorar les condicions laborals de les dones, de 
lluitar contra les discriminacions de gènere en tots els 
àmbits.

Objectius generals de l’Àrea

L’Àrea de les Dones d’Intersindical Valenciana -trans-
versal a tots els sindicats d’aquesta- abordarà els 
temes específics de les dones en l’àmbit laboral, social i 
polític des d’una perspectiva feminista i sindical i com a 
tal tindrà els següents objectius: 
- Aportar una perspectiva de gènere a tota l’acció sindi-
cal d’Intersindical Valenciana. 
- Treballar la temàtica específica del camp laboral, 
social i polític des d’una perspectiva de gènere. 
- Proposar la creació i desenvolupament de les Àrees 
de Dones o -en el seu cas- de Polítiques d’Igualtat 
en tots els sindicats d’Intersindical Valenciana, per a 
impulsar el treball específic de cada sector, promovent 
iniciatives que facen avançar a cada sindicat en l’aplica-
ció d’una perspectiva de gènere a tota l’acció sindical. 
- Impulsar la paritat als òrgans d’Intersindical Valencia-
na, recomanant als sindicats d’aquesta que  -almenys- 
un hi haja un 40% de dones en els seus òrgans de decisió 
i en les representacions públiques. 
- Denunciar i lluitar contra totes les discriminacions de 
gènere, l’exponent més greu de la qual és la violència 
masclista en totes les seues formes.
- Lluitar per la Igualtat i l’eradicació del sexisme en tots 
els àmbits. 
- Proposar la formació escaient en igualtat dins de la 
programació de l’Escola de Formació Melchor Botella, 
tant per a les persones permanents sindicals, com per 
a l’afiliació o plans de formació públics.  
- Coordinar i/o elaborar articles i treballs de l’Àrea en 

Intersindical Valenciana i les publicacions confederals, 
a més de les publicacions específiques.  
- Vetlar per l’eliminació del llenguatge sexista en totes 
les publicacions d’Intersindical Valenciana, així com en 
tots els àmbits d’actuació d’aquesta. 
- Coordinar i elaborar propostes de treball i publica-
cions per a les campanyes de 8 de març, dia internacio-
nal de les dones i 25 de novembre, dia internacional de 
l’eliminació de la violència contra les dones, així com 
totes les campanyes que puguen sorgir i que es consi-
deren competència de l’Àrea.  
- Promoure la participació en diferents fòrums, tant a 
nivell de País com estatal o – excepcionalment, si s’es-
cau- com a internacional, sempre que açò redunde en 
el benefici d’Intersindical Valenciana.  
- Coordinar el treball de l’Àrea de les Dones amb els 
diferents sindicats 
- Lluitar per la consecució de permisos personals 
iguals i intransferibles i remunerats al 100% per a amb-
dues persones progenitors o progenitors en els casos 
de naixement o adopció. 
- Vetlar perquè la coeducació es treballe en tots els 
centres educatius. 
- Reivindicar la visibilitat de les dones en tots els àmbits 
socials i la seua contribució i aportacions a la història 
de la humanitat, així com les necessitat del feminisme 
per a aconseguir una societat igualitària.  
- Denunciar i lluitar contra l’explotació laboral i la tracta 
de dones i xiquetes per a l’explotació sexual, la mutila-
ció genital, les violacions correctives a dones lesbianes 
i totes les violències contra les dones pel seu sexe, 
orientació sexual o identitat de gènere.  

Línees d’actuació

El treball desenvolupat al llarg d’aquests quatre anys 
ha de continuar, perquè les discriminacions i violències 
contra les dones no han minvat. Per això, marquen les 
nostres línees d’actuació per als propers, que s’amplia-
ran segons la realitat del moment exigisca.

El nostre treball s’ha de desenvolupar en tots els 
sectors, especialment i prioritàriament en el camp 
laboral en ser un sindicat de classe i feminista, detec-
tant la problemàtica específica de cadascun, les seues 
necessitats. Vetlant per l’aplicació de la normativa, 
reivindicant la igualtat real i efectiva, lluitant contra les 
desigualtats, denunciant l’assetjament sexual, per raó 
de sexe, orientació o identitat de gènere. 

D’acord amb açó, les linees d’actuació d’Intersindical 
Valenciana entre d’altres, seran:

  – Lluitar contra la discriminació laboral de les dones, 
tant en l’àmbit de les Administracions públiques, com 
en les empreses privades, tant per embaràs o materni-
tat, com per qualsevol altre motiu. Reivindicar l’ igualtat 
de condicions laborals en aquells sectors especialment 
feminitzats, on les condicions laborals són més pre-
càries i els salaris més baixos.

  – Denunciar i combatre la discriminació salarial de les 
dones en tots els àmbits i sectors i contra la precarietat 
de les pensions de les dones. 

  – Realitzar el seguiment i avaluació de les polítiques 
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laborals seguides per les Administracions públiques en 
els diferents àmbits i la denuncia de qualsevol tipus de 
discriminació laboral a les dones, originada per l’em-
baràs o la maternitat, duent a terme les mesures legals 
necessàries per a la modificació d’aquestes situacions.

  – Recolzar i donar difusió a totes aquelles campanyes 
que impulsen la tramitació dels permisos per naixe-
ment i/o adopció iguals, intransferibles i pagats 100% 
per a les dues persones progenitores.

  – Realitzar un seguiment dels Plans d’Igualtat de les 
diferents Administracions públiques  i empreses priva-
des on estiga obligada la seua realització, exigint el seu 
desenvolupament i aplicació d’aquest. 

  – Reivindicar el dret a la seguretat i integritat de les 
dones en situació de maltractament, denunciant els 
incompliments a la Llei i el desistiment de les admi-
nistracions en la seua labor de prevenció, formació, 
assistència, protecció i reparació a totes i cadascuna 
de les víctimes i reivindicant la necessitat de la dotació 
pressupostària escaient per fer-lo possible i la forma-
ció especialitzada de tot el personal que participa en el 
procés.

  – Lluitar per ampliar la informació i sensibilització en 
els centres de treball sobre els drets de víctimes de 
violència de gènere i els seus drets laborals i  les ajudes 
econòmiques. 

  – Denunciar la tracta de dones i criatures per a l’ex-
plotació sexual o laboral i exigir la seua assistència 
integral i reparació.

  – Reivindicar la implantació de l’educació en igualtat, 
en tots els àmbits educatius, fomentant la coeducació 
com a model educatiu basat en el respecte a la diver-
sitat que contribueix a transformar l’actual situació de 
desigualtat i preventiu de la violència contra les dones 
en qualsevol de les seues formes.

  – Continuar participant i col·laborant en totes aquelles 
plataformes que vetlen per la consecució de la igualtat 
real i efectiva entre homes i dones i contra les violèn-
cies masclistes en totes les seues formes, així com per  
la reivindicació de la igualtat legal i el respecte social 
cap a la diversitat afectiu-sexual, la sensibilització i la 
denúncia de totes  aquelles actuacions que vagen en 
contra dels drets humans.

  – Denunciar aquells mitjans de comunicació o publi-
cacions que perpetuen rols sexistes o facen apologia de 
les violències contra les dones, exigint el compliment 
de les legislacions estatals i autonòmiques en matèria 
d’igualtat i violència de gènere. 

  – Apostar per la participació i el compromís de dones 
joves del sindicat, tant entre les permanents, com entre 
l’afiliació, en el treball de l’Àrea.

  – Fomentar la participació i implicació de dones en 
òrgans de decisió i àmbits de negociació. 

  – Aprofundir dins del sindicat en activitats de forma-
ció interna que ajuden a conèixer millor els aspectes 
més rellevants de la lluita per la Igualtat entre homes i 
dones, col·laborant positivament en la superació d’este-
reotips de gènere dins de l’Organització.  Som feminis-
tes i hem de saber perquè ho som, què comporta ser-
ho. Per açò, proposarem cursos de temàtica feminista, 
coeducació, igualtat, ús de llenguatge no sexista i noves 

masculinitats als programes de formació d’Intersindical 
Valenciana, així com les accions formatives escaients 
per a totes les persones de l’Organització que participen 
de la negociació dels plans d’igualtat.

  – Col·laborar amb l’Organització de Dones de la Confe-
deració Intersindical en l’elaboració de materials, parti-
cipació en Jornades, etc.,  amb la finalitat de visibilitzar 
les violències masclistes i discriminacions de les dones 
i les seues aportacions en tots els àmbits i en qualsevol 
altres temes que per estar confederada ho requerisca, 
així com participar en totes les reunions organitzatives 
d’aquesta.

  – Potenciar i col·laborar en la difusió del nostre ideari 
feminista amb tots els sindicats que conformen la Con-
federació Intersindical i que demanen la nostra col·la-
boració.
L’aposta de l’Àrea de les Dones ha de ser la d’una 
Intersindical Valenciana feminista: que la lluita  per la 
igualtat real entre dones i homes, siga un compromís i 
un senyal d’identitat de totes i cadascuna de les perso-
nes que hi formem part.


